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sintese 
1 . 0 ocordo e o protocolo complementor entre 
Brasil e Republica Federal do Alemonho sobre o 
coopero~ao no setor do uso pocifico do energio 
nuclear, ossinodos em Bonn, em 27 de junho de 
1975, preporom o Brasil para o Era Atomico, 
mediante o obsor~ao de tecnologio de alto sofis
tico~ao, imprescindivel oo desenvolvimento indus
trial. 0 Presidente Ernesto Geisel, em decloro~ao 
escrito de proprio punho, ossinolo que os 
documentos firmodos em Bonn "nos dorao o pos
sibilidode de, em futuro proximo, utilizer o ener
gio nuclear nos suos multiples oplico~oes de na
tureza pacifica." Os compromissos firmodos com 
os olemfies ocidentois - esclorece nota oficiol do 
Assessorio de lmprenso do Presidencio do Repu
blica - constituem o coroomento do esfor~o de
senvolvido pelos dois Governos, durante oproxi
modomente um ono de negocio~oes, em climo de 
harmonia e compreensoo, o que tornou possivel 
superor obst6culos que surgem em projetos desto 
envergoduro e complexidode. P6ginos 5, 7 e 156. 

2. Os documentos formolizodos em Rivero, 
entre Brasil e Uruguoi, em 12 de junho 

de 1975, implementom, mois umo vez, o 
politico brosileiro de coloboro~oo harmonica 

com outros no~oes e confirmom o 
prioridode que o Presidente Ernesto Geisel 
d6 a convivencio fraternal com os poises 

vizinhos. Em seu discurso, Geisel Jembra 
que e preocupa~fio do Governo brosileiro 

explorer - com os povos omigos - todos as 
foixos de convergencio, num quodro 

franco e leal de trobolho comum, 
para tornor efetivo o desenvolvimento 

solid6rio que, no mundo de hoje, nfio e mois 
umo op~oo e sim um imperotivo. 0 

Presidente uruguoio, Juan 
Marfa Bordoberry, diz que os instrumentos 

diplom6ticos de Rivero constituem o mois 
tronscendente conjunto de ocordos no historic 

dos rela~oes Brasii-Uruguoi. P6ginos 37 e 143. 
3. 0 Presidente Geisel, durante jontar oferecido 
no Palacio ltomaroty de Brasilia ao Presidente 
romeno Nicolae Ceousescu, declaro que o ecume
nismo tem marcodo de modo muito nitido os 
destinos do Brasil e do Romenio. Cito o dipl~ 
mocio multilateral, onde brasileiros e romenos 
vem atuando de acordo no defeso de princfpios 
que lhes sao comuns. "Mesmo quando nossos pon
tos-de-vista foram divergentes, nunca nos foltou 

no troto reciproco ou com outros Na~oes, o 
respeito mutuo e o boo-fe, bose do coopero~oo 
entre todos os povos e Governos". Ceousescu, 
em seu discurso, pede 0 "renuncio a politico 
imperiolisto, coloniolisto e neocoloniolisto 
- que levou a divisfio do mundo em poises ricos 
e pobres - e o promo~oo de umo politico 
eqiiitotivo, para o instouro~oo de umo novo ordem 
economico internocional". P6ginos 45 e 128. 
4. Os vinculos que unem o Brasil as no~oes 
ofriconos nfio noscem de simples delibero~oo, pois 
existem nos proprios origens do povo brosileiro, 
que ostento com orgulho o heron~o de songue e 
de culturo recebido do Africa, ofirmo o Ministro 
Azeredo do Silveira em olmo~o oferecido oo Mi
nistro dos Negocios Estrongeiros do Republica do 
Quenio, Munyuo Woiyoki, em Brasilia. Ressolto 
o desofio que irmono Brasil, Quenia e o grande 
mosso de poises empenhodos em veneer o inercio 
e as borreiros dos dependencies verticois, ospi
rondo a reorgonizo~fio dos relo~oes economicos. 
P6gino 63. 
5. Em Cochobombo, Bolivia, no VII Reunioo dos 
Chonceleres dos Poises do Bacia do Proto, o 
Ministro Azeredo do Silveira reitera em 26 de maio 
de 1975 que o interdependencio entre no~oes -
defendido pelo Brasil - exclui desejos ou otitudes 
tendentes oo estobelecimento de relo~oes de 
supremocio e de subordino~fio. No sessoo 
de 29 de maio, Silveira ofirmo que os 
instrumentos oprovodos no Reunioo e o Ato 
Final ossinodo representom umo etopo 
b6sico no processo de coloboro~oo 
entre os poises do Bacia do Proto. P6gino 85. 
6. As relo~oes brosileiros com a Africa forom 
fortolecidos pelo visito do Chonceler Azeredo do 
Silveira a Costa do Morfim, de 22 o 25 de junho 
de 1975. Em Abidjfi, durante jontar em sua 
homenogem, Silveira ocentuo que "no Africa de 
hoje, como no America despertado para o inde
pendencio no inicio do seculo possodo, os povos 
estfio consodos de potrocinio. Querem viver suos 
vidos, lutor suos lutos, cometer seus erros e 
retiror de suo proprio experiencio o olento para 
renovor a luto, evitar os erros e construir suo 
vida, com autonomic, decisoo e oltivez". Em c~ 
municado conjunto, Silveira e o Chanceler mor
finiono, entre outros pontos, soudom 0 opareci
mento de novas no~oes africanas de lingua por
tuguese e condenom o apartheid. P6gina 91 . 
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energia at6mica a servi90 
do desenvolvimento brasileiro 

Fat·simile do declaracoo, de proprio punho, do Presidente Ernesto Geisel, entregue a Jmprensa 
em 30 de iunho de 1975, a proposito do importoncio do Acordo Nuclear entre o Brasil e a 
Republica Federal do Alemanho 

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

/h~0,., .,.z, ~ /~,t,. ~ /"'-

._:!~£ 
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REPUBLICA FEOERATIVA DO BRASIL 

0 acordo eo protocolo complementar que 
acabam de ser assinados em Bonn sao de gran
de importancia para o desenvolvimento tecno
l6gico e industrial do Brasil. 

Eles nos dao a possibilidade de, em futuro 
proximo, utilizar a energia nuclear nas suas 
multiplas aplicar;oes de natureza padfica, em 
larga escala e em condir;oes economicas e, assim, 
influirao, decisivamente, para o progresso na
cional que todos desejamos. 

Brasllia, 30 de junho de 75 

ERNESTO GEISEL 
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governo explica alcance 
Nota da Assessorio de lmprensa 

e Rela~oe~ ~ublicas (AIRP), .da Presidencio do acordo nuclear 
da Republtca, em 27 de tunho de 1975 

Foram assinados hoje, dia 27, em Bonn, entre o 
Brasil e a Republica Federal do Alemanha, um 
acordo-quadro de coopera~ao nuclear para fins 
pacificos e um protocolo de coopera~ao industrial 
para sua implementa~ao. 

0 primeiro foi firmado pelos Ministros das Rela
~oes Exteriores de ambos os Estados e o segundo 
pelo Ministro das Minas e Energia do Brasil e o 
Ministro de Pesquisa e Tecnologia do Alemanha 
Federal. 

0 acordo, que fixa as bases da coopera~ao 
tecnica e cientifica entre os dois poises e que 
possibilitara a acelera~ao do desenvolvimento do 
energia nuclear no Brasil para fins padficos, 
preconiza que os projetos realizados em seu 
ambito ficarao submetidos a salvaguardas do 
Agencia lnternacional de Energia Atomica, o que 
e normal em ajustes desta natureza. 

0 protocolo de coopera~ao industrial, que 
estabelece um conjunto de projetos a serem 
executados pela Nuclebras, inclui transferencia de 
tecnologia e preve a realiza~ao, no Brasil, de 
empreendimentos tais como: fabrica de reatores 
nucleares, companhia de engenharia nuclear ba
sica, companhia de prospec~ao e lavra de uronio, 
usina de enriquecimento de urdnio, fabrica de 
elemento combustive! e usina de reprocessamento 
de materiais irradiados. Em alguns projetos esta 
prevista a participa~ao acionaria de grupos indus
triais brasileiros. 

Na Republica Federal do Alemanha, o Brasil par
ticipara, por intermedio da Nuclebras, de um 
programa conjunto de desenvolvimento do tecno
logia de enriquecimento de uronio pelo processo 
denominado "jato centrifuge", de cujos resulta
dos sera co-proprietario. 

0 programa de coopera~ao germano-brasileiro 
propiciara a cria~ao, no Brasil, de uma industria 
nuclear integrada, desde o planejamento de cen
trais nucleoeletricas e a fabrica~ao de reatores 
ate a produ~iio de combustive! nuclear, em todas 
as suas etapas. 

Tal programa, concebido em fun~ao do objetivo 
do Governo brasileiro de alcan~ar a independen
cia no campo nuclear, contara com a participa
~ao tecnica de grandes industrias alemas do setor 
e com o apoio financeiro de um cons6rcio dos 
maiores bancos germonicos, alem do estabeleci
mento oficial de credito da Republica Federal da 
Alemanha. 

0 programa nuclear brasileiro compreende, ainda, 
a instala~ao de 8 centrais nucleares nos pr6ximos 
anos, duos das quais, Angra II e Ill, no total de 
2. 600 (dois mil e seiscentos) MWe, terao inicio 
imediato. 

Em seu conjunto, os investimentos necessaries a 
programa~iio em causa se elevariio, ate 1990, a 
cerca de oitenta bilhoes de cruzeiros. 
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Os compromissos, ora firmados, constituem o co
roamento de urn grande esfor~o desenvolvido por 
6rgaos governamentais dos dois poises, durante 
aproximadamente urn ano de negocia~oes, con
duzidas sempre em clima de grande harmonia e 
compreensiio, o que tornou possivel superar os 
naturais obst6culos que surgem em projetos desta 
envergadura e complexidade. 

Resultam, tambem, da persistencia e continuidade 
adotadas pelo Governo brasileiro no sentido da 

urgente e intensiva prepara~Cio do Brasil para a 
era da energia nuclear, mediante absor~Cio de 
tecnologia de alta sofistica~iio. 

Para o povo brasileiro e motive de jubilo, e ate 
mesmo de orgulho, a conclusiio do presente acor
do para os usos pacificos da energia nuclear, niio 
s6 pelos beneficios que serao alcan~ados pelo 
Pais no setor energetico, como tambem, pelas 
relevantes consequencias que adviriio especial
mente para o desenvolvimento s6cio-economico da 
Na~iio. 

brasil prepara seu futuro 

Subsidios a respeito do Acordo Brasil-Republica Federal da Alemanha sobre 
Coopera~iio no Campo dos Usos Pacificos da Energia Nuclear, divulgados 

pela Assessoria de lmprensa e Rela~ies Publicas (AIRP), da Presidencia 
da Republica, em 27 de junho de 1975. Sumario: 1 . lntrodu~iio; 
2. lmportancia da Energia Nuclear para o Brasil; 3 . Da Politico 

Nacional de Energia Nuclear; 4. Negocia~ies com a RFA; 5. Outras 
Penpectivas para a Nuclebras; 6. As Salvaguardas lnternacionais. 

1 - introdu~o 

Dentro do quadro geral de evolu~oo de qualquer 
economia, as fontes energeticas representam urn 
dos elementos fundamentais para o desenvolvi
mento economico, constituindo-se mesmo em urn 
dos padroes de aferi~iio do est6gio de evolu~ao, 
naquele setor, atingido por qualquer pais, com
parativamente com aque!es de economia bern mais 
desenvolvida, ou seja, as denominadas grandes 
potencias. Essas fontes energeticas, desde as mais 
rudimentares ate as mais complexas, tern mereci
do uma serie de estudos e considera~oes tecnico
economicas, objetivando-se a urn mais eficiente 
aproveitamento, niio s6 com rela~oo aos proble
mas tecnol6gicos a elas inerentes como, principal
mente, a economicidade da produ~ao de energia. 

Como decorrencia do imenso desenvolvimento tec
nol6gico mundial, caracteristica do seculo que o 
mundo atravessa, novas fontes energeticas vern 
sendo solicitadas, pelo aumento sempre crescente 
da demanda em energia eletrica e a exaustiio das 
fontes prim6rias ou de mais f6cil aproveitamento 
como, por exemplo, as de origem hidrciulica. 
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A mais recente fonte de energia posta a servi~o do 
homem - a energia nuclear - ja venceu a fase 
preliminar da experimenta~iio, p~ssando do es· 
tagio de simples elemento promissor para a fase 
realista da competitividade economica com as de
mais fontes de gera~iio eletrica. Realmente, a acei
ta~Cio mundial, na ultima decada, da viabilidade, 
confiabilidade e - em determinados cases - da 
competitividade dos reatores nucleares de paten
cia como gerador de energia, tern mudado alguns 
conceitos erroneos que existiam ate bern pouco 
tempo, sobre a necessidade ou nao do utiliza~Cio 
dessa nova fonte energetica, mormente nos poi
ses considerados "em desenvolvimento". Essa ati
tude de expectative, que existia ate poucos anos 
atrcis, aliada a discussoes academicas sobre "tipos 
de reatores mais apropriados" ou sobre "combus
tiveis mais adequados", jci estci hoje em dia su
perada. 

Atualmente, a questao mais importante concer
nente a gera~iio eletrica de base nuclear e 0 pre
pare do campo tecnol6gico nacional, procurando-
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se assimilar o know-how respectivo no menor 
prazo possivel - e ele nao e facil de ser assimi
lado - a fim de se preparar o Pais e a industria 
nacionol para o demonda energetica de origem 
nuclear que se aproximo ropidomente, se possivel 
nao-dependente, ou com a menor dependencio pos
sivel, de recursos moteriais e de tecnologia de 
outros poises mois desenvolvidos no setor. 

2 - importoncia da energia nuclear para o 
brasil 

0 Pais vern sustentando, nos ultimos anos, urn 
ritmo de desenvolvimento que se mantem em tor
node 10% de crescimento anuol do seu produto 
nocionol bruto. No setor industrial, que esta inti
momente relocionodo com a disponibilidode de 
energio, este cresci men to e a indo mois significo
tivo, otingindo toxos de ate 15% oo ono. 

Urn fetor decisivo, no futuro, para a sustento~ao 
desse ritmo de progresso sera, indubitovelmente, 
o crescimento do copocidode eletrico instolodo 
oos mesmos niveis dos ultimos onos, isto e, em 
torno dos 10% de crescimento onuol. 

Nesse contexto, a copocidode eletrico a instolor 
no proximo decode no Regiao Sudeste, centro 
economico do Pais, devera atingir, segundo a 
Eletrobras, cerco de 30 mil MWe, ultropossondo, 
portonto, o potencial hidreletrico disponivel no 
regiao, em cond i~oes economicos. 

A solu~ao odotodo para suprir este deficit foi 
recorrer a constru~ao de centrois hidreletricos em 
regioes vizinhos e transporter a energio para os 
centros de cargo, no Regiao Sudeste, otroves de 
tongos e dispendiosos linhos de tronsmissao. 

Este recurso, entretanto, esta por esgotor-se: os 
oproveitomentos dos rios Parana e Uruguoi se 
incluem entre as ultimos usinos economicomente 
oproveitaveis noquelos ci rcunstoncios. A utiliza
~iio de potenciais dos afluentes do Amazonas, se 
factivel economicamente, so poderci ocorrer a par
tir de 1990, em face das dificuldades tecnologi
cas que ainda restam por resolver e dos estudos 
e obras preliminores por realizar. Nesta epoco en
tretonto, o crescimento onuol do demondo de 
energio sera de tal ordem que estes potenciois se
rao obsorvidos em 3 a 4 anos. 

Conclui-se, portonto, que novas fontes de produ
~ao de energio serao necessaries para fazer face 
as crescentes necessidodes energeticos em nosso 
Pais, sobretudo no decodo que se inicia em 1980, 
oo fim do qual o copocidode instolodo no Pais 
devera otingir cerco de 70 mil MWe, ou seja, 
mois de cinco vezes a copocidade otuol de 13 mil 
MWe. 

Considerondo-se os elevodos custos otingidos pe
lo petr6leo e a crise internocionol nesta area, com 
series perspectivas de ogrovomento, e oindo 0 

conveniencio de reservor o petr6leo para opro
veitomentos mois nobres como a petroquimico e 
mesmo o tronsporte; e levondo-se em conto que 
OS disponibilidodes em COfVaO SaO (imitodos e nao 
significotivos no atendimento do demondo ener
getico - conclui-se que no Brasil, como jci ocorreu 
em outros paises, o programa de instala~iio de 
centrais nucleares assumirci um papel da maior 
releviincia, a partir da decada de 1980. 

Varios estudos ja forom reolizodos no CNEN e no 
Eletrobras, inclusive com a porticipo~ao do Agen
cio lnternocionol de Energio Atomico, objetivondo 
definir urn progromo de usinos nucleores para o 
Pais. Todos OS estudos sao unonimes em indicor 
a necessidode de instolor, ate 1990, umo potencio 
nuclear do ordem de 10 mil MWe. 

Para otender a esse progromo, as perspectivas de 
locolizo~ao de grondes jozidos de uronio no Pais 
sao promissoros e, desde 1969, um forte programo 
de prospec~ao vern sendo desenvolvido. 

3 - da politico nacional de energia nuclear 

A finolidode do politico brasileiro no setor esta 
consubstonciodo nos seguintes termos: 

"Promover, no Brosii, com alto prioridode, o 
emprego do energio nuclear, em todos as suos 
formes de utilizo~ao pacifica, a servi~o do 
desenvolvimento economico, cientifico e tecnol6-
gico nocionois, bern como do bem-estor do povo 
brosileiro". 

0 desenvolvimento do energio nuclear no Brasil 
coube, iniciolmente, oo Conselho Nocionol de Pes
quisos, criodo em 1951. Cinco onos depois, o Go
verna Federal constituiu a Comissao Nocionol de 
Energio Nuclear (CNEN), cujos otribui~oes forom, 
mois tarde, reordenodos a luz do lei n.o 4. 118, 
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de 27 de agosto de 1962, que dispoe sobre a Po
litico Nacional de Energia Nuclear. 

Em 1968, foi decidida a instala~iio, no Brasil, da 
primeira usina nuclear, marco historico do desen
volvimento no setor, que viria tambem assinalar 
os passos iniciais na dire~iio do uronio enriqueci
do - op~iio que, se naquela ocasiiio parecia sujeita 
a algumas interroga~oes, hoje jci estci com bases 
bastante solidas em termos de experiencia em 
paises de tecnologia mais avan~ada. 

Consciente do realidade nacional, o Governo re
solveu completer a infra-estrutura necessaria ao 
desenvolvimento dos programas nucleares, crian
do, em 1971, a Companhia Brasileira de Tecnolo
gia Nuclear (CBTN), o semelhan~a de organiza
~oes congeneres existentes em poises mais desen
volvidos tecnologicamente. 

A medida que as perspectivas desenvolvimentistas 
iam se consolidando, sentiu o Governo brasileiro 
a necessidade de urn reajustamento no seu prin
cipal 6rgao executivo, criando, em fins de 1974, 
em substitui~ao o CBTN, as Empresas Nucleares 
Brasileiras S/ A (Nuclebras), com possibilidades e 
recursos mais amplos, e, assim, com melhores 
condi~oes operacionais. 

Observe-se que o II Plano Nacional de Desenvol
vimento (PND) consigna as seguintes referencias, 
a prop6sito do assunto: 

"0 Programa Nuclear objetiva, de urn lado, pre
parer o Brasil para o estagio dos anos 80, em 
que a energia nuclear ja devera corresponder a 
parcela significative do energia eletrica gerada 
no Pais (cerca de 10 milhoes de KW, ate 1990). 
E, de outro lado, a continuer trabalhando no cam
po de outras aplica~oes do ciencia nuclear, como 
seja: a utiliza~iio de isotopos na agricultura, me
dicina e industria, e de examinar a possibilidade 
do uso da energia nuclear na industria siderurgica. 
Esfor~o maci~o sera realizado no area de pros
pec~ao de minerios nucleares, para avaliar, no 
menor prazo possivel, as reais disponibilidades 
no Brasil quanto a uronio. 

Dever-se-a desenvolver programa com vistas a ab
sor~ao do tecnologia de enriquecimento de uronio, 
e do tecnologia de reatores, realizando-se, 
igualmente, esfor~o para efeito de progressive ins
tala~ao do produ~ao de reatores no Pais (com 
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adequado indice de nacionaliza~ao, e observados 
os aspectos de viabilidade economica). 

No constru~ao das centrais nucleares, a utiliza~ao, 
dentro do atual quadro de tecnologia do setor, 
de reatores de agua leve, com uronio enriquecido, 
considerou nao apenas o fato de ser esse o tipo 
de reator adotado em mais de 85% das usinas 
existentes, como o de ja se estar dissemi
nando a tecnologia de enriquecimento do combus
tive!, que esta sendo aberta, inclusive, para em
presas privadas, nos Estados Unidos, Europa e Ja
pao. 

0 programa a ser executado - partindo de urn 
minimo de Cr$ 4 bilhoes, excluidas as centrais 
- inclui projetos de dese'lvolvimento do tecnolo
gia de reatores (abrangendo os diversos tipos), 
desenvolvimento do tecnologia de combustiveis 
nucleares, usinas de concentra~ao de minerios de 
uranio, instala~ao-piloto de enriquecimento de ura
nia, prospec~ao de minerios nucleares, industria 
de areios pesodos". 

Dentro deste contexto, o Brasil estovo preporodo 
para desencodeor, em termos concretos e positi
vos e exclusivomente para fins pocificos, a reoli
zo~ao de seu progromo nuclear. 

A urgencia de decisies no campo nuclear niio per
mitiria aguardar o desenvolvimento por meios 
proprios de uma tecnologia national. Persuadido 
de que urn progromo industrial boseodo em 
esquema de efetivo tronsferencio de know-how 
ensejorio crior a medio prozo umo copocidode 
nocionol de gero~ao de solu~oes tecnol6gicos, o 
Governo outorizou o Ministerio dos Minos e Ener
gia a buscor no exterior a coopero~ao indispensa
vel o execu~ao acelerodo de urn pr~grama que 
obrongesse desde a industria de reatores ate a 
industria do ciclo combustive!, em todas as suas 
variadas etopas. 

Dos contatos estabelecidos com varios poises ami
gas, emergiu como mais ample e profunda a 
coopera~ao oferecida por urn grupo de firmas ale
mas-ocidentais, todas de grande experiencia e ca
pacidade tecnico-financeira. A existencia de urn 
excelente programa de coopera~ao cientifica e tec
nica entre institui~oes nucleares dos dois poises, 
desde 1969, certamente contribuiu para a rapidez 
e o exito das negocia~oes. 
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4 - negocia~oes com a republica federal da 
alemanha 

A coopera~fio industrial entre os dois poises, cujas 
linhas foram definidas no curso de uma serie de 
reunioes no Brasil e no Republica Federal do Ale
manha, tern naturalmente finalidades estritamen
te paclficas e sera submetida 00 sistema de 
salvaguardas do AIEA, conforme acordo concluido 
recentemente em Bonn e a firmar-se brevemente 
entre os dois Governos. 

Os entendimentos no plano industrial foram fina
lizados em reuniao que foi realizada no Rio de 
Janeiro e abrangem concretamente o seguinte: 

a) constitui~fio no Brasil de uma empresa 
subsidiaria do Nuclebras para fabrica~fio de 
componentes pesados para reatores nucleares; a 
tecnologia adotada e a do firma olema KWU que, 
liderando urn cons6rcio europeu, participara do 
empresa brasileira como s6cio minoritario; as em
presas brasileiras de meconica pesada convencio
nal, que se habilitarem como fornecedores de 
equipamentos complementares, sera oferecida par
ticipa~ao acionaria substancial no fabrica de com
ponentes nucleares pesados; a constru~ao do 
fabrica sera iniciada ainda em 1975 e devera con
cluir-se dentro de 4 anos; 

b) constitui~fio no Brasil de umo Companhio de 
Engenharia de Usinas Nucleares mediante asso
cia~fio entre a Nuclebras, com controle acionario, 
e a KWU, com participo~ao minorit6ria; a cria~ao 
dessa Companhia se faz necessaria em virtude do 
extrema complexidade do engenhario do reotor e 
dos elevados requisitos de seguran~o nos equipo
mentos de uma usino nuclear; no toconte aos equi
pamentos convencionais e as obras civis das 
usinas nucleares, a Companhia subcontratora os 
servi~os de empresas brasileiras de engenharia; 

c) constitui~ao no Brasil de uma Companhia pa
ra constru~ao e opera~ao no Pals de uma usina 
semi-industrial de enriquecimento de uronio pelo 
processo do jato centrlfugo desenvolvido no Cen
tro Nuclear de Karlsruhe, com capacidade de ate 
250 mil UTS/ano; a Nuclebr6s detera a maioria 
do capital e tera como s6cios minoritarios as fir
mas alemfi.s Steag e lnteratom; 

d) assacia~ao do Nuclebras a Steag para pros
seguimento no Republica Federal do Alemanha dos 
trabalhos de pleno desenvolvimento do processo 

do jato centrlfugo; constitui~ao de uma empresa 
para esse fim no Republica Federal do Alemanha 
no qual a Nuclebr6s e a Steag serao s6cios em par
tes iguais; a empresa terci direitos de comerc:iali
za~iio em todo o mundo da licen~a para constru
~iio de usinas comerciais de enriquecimento de 
urinio pelo processo do jato centrifugo; 

e) assistencia tecnica do KWU a Nuclebras para 
constru~fio e opera~fio de uma fabrica de elemen
to combustive! com capacidade inicial de 25 
ton/ano e final de 250 ton/ano; a fabrica dever6 
come~ar a funcionar ate 1979; 

f) assistencia tecnica do Kewa (Grupo Hoeschst) 
a Nuclebr6s para constru~ao e opera~ao de uma 
usina de reprocessamento de combustive! irra
diado com capacidade inicial de 2 toneladas/ano; 

g) forma~ao de uma "joint venture" entre a 
Nuclebras e a Urongesellschaft para realiza~ao no 
Brasil, sob controle mojoritario do Nuclebras, de 
trabalhos de pesquiso e lavro de uronio, em areas 
indicadas pela Nuclebr6s, alem daquelas que 
constituem seu campo de opero~ao pr6prio; coso 
se chegue a lavra, 80% pelo menos serao destina
dos a formo~ao de reserva para atendimento das 
necessidades nacionais; desde que essas necessi
dades estejam plenamente satisfeitas, a Nuclebras 
podera exportar para a Urongesellschaft o equi
valente a no maximo 20% do reserva medida em 
conjunto; tal exporta~ao dever6 fozer-se sob a 
forma a mais ben.eficiada posslvel, inclusive como 
uronio enriquecido. 

0 programa de coopera~ao, cujo custo e do ordem 
de US$ 800 milhoes, se ofiguro num dos mais com
plexos e abrangentes ja negociados pelo Brasil no 
exterior. A coloca~ao em bases globais permitiu 
valorizar o poder nacional de negocia~ao, ense
jando o acesso a tecnologias muito sofisticadas e 
de divulga~ao restrita, dificilmente otingiveis em 
entendimentos puramente setoriais e comerciais. 

5 - outras perspectivas para a nuclebras 

A atividade do Nuclebr6s nao se esgotara, natural
mente, nos tarefas a serem realizadas com a coo
pera~ao olema. A empresa pretende atuar, por 
conta pr6pria e em orticula~ao com outros par
ceiros estrangeiros detentores de tecnologia avan
~ada, tonto em campos cobertos pela coopera~ao 
com a Republica Federal do Alemanha quanto em 
muitos outros que nela nao se incluem. 
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Em especial, esta reservodo urn pope! importante 
aos empresarios brasileiros, ja atuantes no setor 
de meconica pesada, aos quais se assegurarao 
encomendas firmes a Iongo prazo, apoio finan
ceiro para expansao e assistencia tecnica para 
controle de qualidade, a fim de que se habilitem 
a assumir a parcela maior no area do industria 
de componentes para centrais nucleares, aquela 
que corresponde aos equipamentos de complemen
to das usinas. 

Pelo programa a realizar-se, a industria brasilei
ra, governamental e privada, devera fornecer, an
tes do fim do decada, praticamente todos os 
equipamentos de uma usina nuclear, come~ando 
com 30% ja para as unidades adicionais a serem 
instaladas em Angra dos Reis. No coso de Angra I 
essa participa~ao chega apenas a 8%. A economia 
de divisas decorrentes apenas da fabrica~iio de 
componentes nucleares, sem contar a da industria 
do combustive! nuclear, serci da ordem de US$ 
1,5 bilhiio. 

A obten~iio de coopera~iio para enriquecer uranio 
no Brasil - indispenscivel aos reatores de cigua 
leve/urSinio enriquecido a serem instalados no 
Pais - niio significa que o Brasil se desinteressa
rci dos reatores alimentados por outros tipos de 
combustive!. Conforme a orienta~ao de buscar 
sempre, em coda momento - como ocorre no ado
~ao do linha agua leve/uronio enriquecido - a 
solu~ao tecnico-economica mais adequada e tem
pestiva e levando em conta o potencial de re
cursos naturais do Pals, a Nuclebras pretende, em 
paralelo a busca reintensificada de uronio, dar 
infcio a pesquisa sistematica de t6rio e participar 
ativamente no desenvolvimento de tecnologias de 
reatores alimentados por esse minerio nuclear, 
como e o coso de alguns tipos de reatores de alta 
temperatura e de certos reatores regeneradores. 
0 interesse por reatores de alta temperatura justi
fica-se tanto pelo lado do combustive! quanto pela 
possibilidade de utiliza~ao desses reatores para 
fins industriais, tais como o de fabrica~ao de a~o 
por redu~ao direta e 0 de gaseifica~ao de carvao, 
que exigem processes de calor. 

6 - as salvaguardas internacionais 

6 . 1 antecedentes 

0 progresso dos estudos de utiliza~ao pacifica do 
energia nuclear esteve de certa forma relacionado 
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com o desenvolvimento do explosive nuclear. Esse 
fato explica as dificuldades e controles existentes 
no coopera~ao atomica internacional. 

Ern 1953, o Presidente Eisenhower apresentou no 
ONU seu programa "Atomos para a Paz", pro
pondo o controle dos armamentos nucleares e o 
estabelecimento de ampla coopera~ao entre todas 
as na~oes, tendo em vista a aplica~ao do energia 
nuclear para fins pacfficos. 

0 Presidente norte-americana preconizava duos 
importantes iniciativas: 

a convoca~iio de uma conferencia especial para a 
franca permuta de informa~oes sobre progresses 
nucleares; 

a cria~ao de um organismo internacional para fa
cilitar a coopera~ao atomica entre os diversos 
poises do ONU, com finalidades pacificas. 

A primeira sugestao deu como resultado a Con
ferenda de Genebra em 1955, organizada por um 
Comite Consultive Cientffico do ONU, composto de 
representantes dos Estados Unidos do America, 
Uniiio das Republicas Socialistas Sovieticas, Grii
Bretanha, Fran~a, Canada, Brasil e india, e que 
continua a existir ate hoje. 

Verificou-se nessa primeira Conferencia (ja houve 
mais tres, a ultima em 1971) que cientistas de 
pafses diferentes, sem se comunicarem, seguindo 
caminhos paralelos, haviam chegado a conclu
soes e dodos iguais ou bastante similares. 

A outra sugestao constituiu a genese do cria~ao 
do Agencia lnternacional de Energia Atomica 
(AIEA), cujos estatutos foram aprovados em outu
bro de 1956, sendo instalada no ano seguinte, 
com sede em Viena. 

0 6rgao mais importante do AIEA e a Junta de 
Governadores, organismo colegiado que tem por 
competencia definir e fiscalizar as opera~oes do 
Agencia. E constitufdo, atualmente, por represen
tantes de 34 Estados-Membros; doze sao designa
dos entre pafses mais adiantados em tecnologia 
nuclear, em diversas areas do mundo, e vinte e 
dois sao eleitos em conferencia geral, com man
data de dois anos. 

Foram designados desde a cna~ao do Agenda: 
Estados Unidos do America, Uniao das Republicas 
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Socialistas Sovieticas, Gra-Bretanha, Fran~a, Ca
nada, Japoo, Australia, lndia, Africa do Sui e 
Brasil, que alterna com a Argentina sua partici
pa~ao no Junta, ora como designado do America 
latina, oro como representante eleito. 

De acordo com o Artigo II dos Estatutos do AIEA, 
seus objetivos silo: "ocelerar e ompliar a contri
bui~ilo do energio otomica para 0 paz, 0 soude 
e a prosperidade por todo o mundo". logo o se
guir silo ocrescentados medidos acoutelodoros 
para evitor o emprego belico desso energia, ofir
mondo-se que o Agencio "terc] de assegurar, no 
medido do possfvel, que a assistencia prestoda, 
diretomente ou por solicita~ilo, ou sob sua dire
~ilo ou controle, nilo seja utilizodo de modo a 
seNir a fins militares". 

Esse objetivo do a AIEA otribui~oes de estobelecer 
controle com o oplico~ilo de salvoguordas a mo
teriais ffsseis especiais, bern como a servi~os, 
equipomentos, instolo~oes e informa~oes. As "sal
vaguordos" silo sistemas de verifica~oes e con
trole, os quais incluem inspe~Oes locais por funcio
narios do AIEA. 

A coopera~ilo internocionol e vontojosa para oce
leror os programos nucleores, principolmente nos 
parses em desenvolvimento, e deve ser utilizoda 
inteligentemente, oproveitondo as oportunidodes 
conseguidos. 

Os principois setores de coloboro~ilo tern sido: in
tercombio de informa~oes, reunioes cientfficas, 
suprimento de moteriois nucleores, formo~ilo de 
especiolistos e ossistencia tecnica. 

Quonto a oplico~ilo das solvaguardos, verifica-se 
que desde o primeiro sistema (em 1961) sucessivos 
omplio~oes e revisoes as vern estendendo o urn 
numero coda vez moior de atividades pacificos. 

6 . 2 os tratados de niio-prolifera~iio nuclear 

As salvoguordas ampliorom-se no medido em que 
as no~oes em desenvolvimento aumentaram a co
pocidode de aproveitor o energio nuclear para 
desenvolverem-se. Parolelamente, cresceram os 
movimentos mundiais, liderodos pelos potencies 
nucleores, visondo oo "desormomento nuclear", 
do qual estoriom isentas, de modo peculiar, as po
tencies nucleares. ~ a conhecido tese de "noo-pro
lifera~ilo de ormas nucleares" para permitir o con
gelomento do poder mundial. 

Dizendo otender oo desejo do humonidade de 
evitar a prolifera~ao nuclear, a Uniao das Repu
blicas Socialistas Sovieticas, os Estados Unidos 
do America e a Gril-Bretonha ossinorom o Trotodo 
de Moscou quando nilo mois necessitovam de ex
periencios no atmosfera, mas continuam o reali
zer experiencias nucleares subterroneas, necessa
ries a sofistica~ilo do armamento nuclear, en
quonto negociam, ha anos, a cessilo total dos 
ensaios nucleares. 

A Fran~o e a Chino recusom-se a ossin6-lo pois 
nilo desejom nenhumo restri~ilo em seus progro
mas de explosoes nucleares no atmosfera e de
nunciam o Tratado de Moscou como "umo forso 
no campo do desarmomento e uma tentative dos 
superpotencies nucleores de estabelecer supremo
cia absolute". 

Quonto ao Trotodo de Nilo-Prolifera~ilo (TNP), a 
Uniilo Sovietico, os Estados Unidos do America e 
a Gril-Bretonha, explorondo o natural receio dos 
nilo-nucleores de serem envolvidos em urn "holo
cousto nuclear", conseguiram oprovor urn texto 
que contrario a Resolu~ilo 2028, de 1965, do 
ONU, que indicou os principios basicos a serem se
guidos. Nessa resolu~ilo esta clara a recomendo
~ao de que deveria hover "balan~o mutuo de res
ponsabilidodes e de obriga~oes das potencies 
nucleares e nilo-nucleores". 

Entretanto, no Tratado aberto para assinatura 
voluntaria dos paises so ha restri~oes para os niio· 
nucleares, enquanto que para as potencias nuclea
res cabe a "obriga~iio" de niio ceder armas nu· 
cleares para os paises nio-nucleares. 

Assinole-se que urn dos artigos do TNP, o VII, 
assegura o direito de grupo de Estados assinarem 
tratados regionais de proscri~ilo de armos nuclea-
res. · 

Assim, foi celebrado, em 1967, o Tratado de 
Proscri~iio de Armas Nucleares na America Lali· 
na (Tratado de Tlatelolco), nascido de uma pro
posta brasileira a ONU, tendo em vista o inciden· 
te dos misseis em Cuba. 

0 referido Trotodo, assinodo e ratificado pelo 
Brasil, consagro o principio do universolidade do 
participo~ilo regional, isto e, de que o ojuste s6 
vigororo quando a ele houverem oderido todos os 
Estodos incluidos no zona geografico que o prO
prio texto delimita. 
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Tombem exige o Trotodo que as potencios otuol
mente nucleores militormente, ou futuromente as 
que venhom a s&-lo, se comprometom, mediante 
a ossinoturo de Protocolo Adicionol oo Trotodo, a 
respeitorem o "status" de desnucleorizo~iio mi
litor do America Latino. 

6 . 3 a aplitabilidade das salvaguardas em decor· 
rinda do atordo brasil-alemanha 

A Republica Federal do Alemonho, sendo signa
feria do TNP, est6 obrigodo a sujeitor-se oos 
controles do AIEA, niio s6 quanta as suos pr6-
prias otividodes nucleores, como tombem para 
ceder material e equipomento nuclear, bern como 
para tronsferir tecnologio. 

A posi~iio brosileiro e bern nitido no que res
peito a finolidode pacifica do emprego do ener
gio nuclear. Assim, nos circunstoncios onde e exi
gido o controle internocionol dos solvoguordos, a 
suo oceito~iio por urn pais que necessito de co
opero~iio externo para o seu desenvolvimento 
tecnol6gico niio deve ser motivo de outros preo
cupo~oes. 

Em tois condi~oes, o Acordo de coopero~iio teuto
brosileiro terio que se referir as solvoguordos, fi
condo, em consequencia, ojustodo que o Brasil, 
com a interveniencio do Republica Federal do Ale
monho, devera celebror urn ocordo com a AIEA. 
Nesse ojuste ficora ossegurodo que o fornecimen
to, de umo porte controtonte a outro, de material 
fertil e ffssil especial, equipamentos e moteriois 
destinodos ou preporodos para a produ~ao, utili
zo~ao e processomento de material fissil especial, 
bern como a tronsmissao dos respectivos informo
~oes tecnol6gicos, nao implicor6 em seu uso para 
ormos nucleores ou outros explosivos nucleores. 

Troto-se, portonto, de um ojuste de solvoguordos a 
ser celebrodo dentro dos regros que a AIEA, nor
mol e regulormente, oplico no reolizo~iio de ocor
dos com outros poises nos mesmos condi~oes que 
o Brasil, isto e, nao signotarios do TNP. 

Observa-se que, assim, fica mais taratterizado 
ainda que as atividades detorrentes do atordo 
teuto-brasileiro destinam-se, exelusivamente, para 
fins pacifitos, seja na industria de reatores, seja 
no titlo do combustive!. 

Comentarios sobre o Acordo Nuclear Brasii-RFA, para sigilo, sucesso das 
Fins Pacfficos, divulgados pela Assessoria de lmprensa e Rela~;oes negoc"laf'.O-es 

Publicas (AIRP), do Presidencia do Republica, em 27 de junho de 1975 y 

1 . Por que as negoda~ies foram mantidas em 
sigilo? 

Para evitor exploro~oes e pressoes por porte de 
outros poises e orgonizo~oes que teriom seus in
teresses comerciois prejudicodos. 

Tal roztio ficou bern clara diante das monifesta
~oes de inconformismo demonstrodos pelo impren
sa e por outoridades de alguns poises, quando 
tiverom conhecimento do ultimo~tio dos negocio
~oes entre os dois Governos. 
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Como exemplo, pode-se citor as decloro~oes de 
alguns senodores norte-americanos, que provoco· 
ram manifesta~oes de protesto, no Brasil e na 
Alemonha. 

2 . Qual a atitude do Govemo brasileiro, diante 
dessas manifesta~ies? 

0 Governo guardou tranquilidade, demonstrando, 
porem, que se considerava invulneravel a pres
sties extemas descabidos num coso em que esta· 
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vam em jogo, apenas, os interesses nacionais do 
Brasil e Alemanha. Procurou manter-se discreto, 
para nao prejudicar as negocia!;oes mas agiu com 
altivez e independencia, fazendo ver aos outros 
Estados que o Brasil e urn pals serio e responsa
vel, que sabe o que quer e cumprira, como sempre 
cumpriu os compromissos assumidos, as prescri
~oes do tratado assinado com a Alemanha. 

3 . A opiniiio publica ainda desconheee como se 
processaram as negocla~;0es e como foi possivel 
obter da Alemanha toda essa gama de coopera~;iio 
para o desenvolvimento da nossa tecnologia no 
campo nuclear. 

As negocia~oes tiveram inlcio ainda no primeiro 
semestre de 1974. Em julho, come~aram os en
tendimentos de forma mais objetiva, conduzidos 
inicialmente pelo Ministerio das Minas e Energia, 
com assistencia do ltamaraty e acompanhados por 
parlamentares da Arena. Convem notar, por outro 
lado, que os termos do Acordo Nuclear assinodo 
estoo perfeitomente enquodrados dentro do "Pro
gromo Nuclear" previsto pelo II PND (Capitulo 
XIV). 

Urn ojuste internocionol so pode ter exito quando 
e born para as partes controtontes. 0 que per
mitiu chegor-se as conclusoes do atual acordo, 
de too alta importdncio para o Brasil, e que suas 
clausulos sao igualmente voliosos para a Alemo
nha. ~ o resultodo de negocio~oes serios entre 
dois poises serios. 

4 . Quais as vantagens que o Acordo trara para 
o Brasil? Que resultado pratico trara para o povo 
brasileiro? 

As oplico~oes pacificas do energia nuclear atin
gem numerosos campos do atividode humona. So 
a previsao do fornecimento de rna is 1 0 milhoes 
de KW ate 1990 serio o suficiente para justificar 
o grande valor que tera para o Brasil. Contudo, 
ha muito mois. 0 desenvolvimento de nossa tec
nologia nuclear permitira seu emprego no medi
cine, no agriculture, na industria e, mesmo, nos 
tronsportes. Alem disso, sera instolado no Pais 

um enorme complexo industrial, permitindo ao 
Brasil economic de valiosas divisas, possibilitando 
um novo campo a exporto~ao e propiciando melho
res condi~oes de trobolho e de salaries a cente
nos de milhores de brosileiros. 

5 . Alguns orgiios da imprensa estrangeira, par
ticularmente americanos e russos, acusaram-nos 
de querer fazer a bomba atomica, fa que niio assi· 
namos o chamado ''Tratado de Niio-Prolifera~;iio" 
(TNP). 

A reolidode e que o Brasil e um pais pacifica e 
em defeso disto ai esta nosso Historic. Nao ha 
por que utilizarmos somas consideraveis para a 
confec~oo de umo bombo, quando temos tontos 
problemas a resolver. Noo oceitomos, porem, assi
nar o TNP, enquanto este mantiver seu carater 
de discrimina~ao. Nao concordomos que o mundo 
seja dividido em duos partes: de urn lado, os poi
ses do "Ciube Atomico" que podem continuer a 
aumentar seu poderio militar atomico, sem restri
~oes; de outro lado, o resto, privodo de seus di
reitos soberonos em troca de nada e oproveitando 
as migalhas que lhes queirom fomecer os pode
rosos do outro grupo. 

6. 0 discurso do Sr. Hans Dietrich Genscher, Mi
nistro das Rela~;0es Exteriores da Republica Federal 
da Alemanha, na vespera da assinatura do Acor
do, contem express0es desvaneeedoras para com 
o Brasil e seu povo. Entre outras, vale citar duas 
passagens: 

Falando do "impressionante prosperidade econO
mica e progresso social do Brasil", disse ele que 
"a habilidade e a dedica~ao de seus trabalhadores, 
bern como o esplrito empreendedor de seus indus
triais, produziram o chomado milagre econ&mico 
brasileiro". 

Referindo-se a nova posi~ao brasileiro no concer
to internacionol, afirmou: "0 peso do Brasil no 
politico internacional aumento a coda dio. Num 
mundo cheio de inquieta~ao e contradi~oes, a con
duto de seu pais, Senhor Ministro, aporece como 
fator de estabiliza~oo e equilfbrio." 
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Esclarecimentos 
centrais nucleares, alternativa 

sobre ~ Acordo. Nuclear para Fins Pac!ficos de energ1"a mat"s barata 
Brasd-RFA, dtvulgados pela Assessona de 

lmprensa e Relo~oes Publicas (AIRP), da Presidencia da Republica, em 27 de junho de 1975 

A decisao de implantar centrais nucleares no Bra
sil para fins de produ~ao de energia foi adotada 
quando se verificou ser necessaria manter o cras
cimento do capacidade eletrica instalada em torno 
de 10% anuais; tal crescimento, que vinha sen do 
atendido com o recurso ao potencial hidreletrico, 
estava amea~ado pelo esgotamento desse ultimo; 
com efeito, a Usina de ltaipu bern como as do 
rio Uruguai serao as ultimas economicamente apro
veitaveis no Regiao Sui do Pals e ja representa 
onus consideravel a transmissao de energia dessas 
usinas para os centres industriais do Regiao Su
deste. 

0 Brasil adotou, entao, a decisoo de munir-se de 
centrais nucleares, como alternativa de suprimen
to energetico mais barato. 0 primeiro passo foi 
dado com a encomenda do Central Nuclear Alvaro 
Alberto, adquirida ja pronto a firma americana 
Westinghouse, e que devera come~ar a funcionar 
em 1977. 

As autoridades brasileiras cede convenceram-se, 
porem, do necessidade de construir em territ6rio 
nacional uma infra-estrutura de industrias nuclea
res com participa~ao majoritaria do capital na
cional e que pudesse obter transferencia de tecno
logia estrangei ra para seu desenvolvimento. ln
teressava, portanto, adquirir 0 know-how e nao 
apenas comprar produtos acabados. 

0 Govemo brasileiro estava consciente de que 
necessitaria da coopera~iio extema para a reali· 
za~iio desse programa, por parte de paises ami
gos. Essa coopera~iio, a executar-se em bases 
essencialmente comerciais, deveria ser benefica 
aos paises interessados, na medida em que exis
tem, nesse terreno, boos perspectivas de mercado 
no Brasil e no exterior para os produtos gerados 
pela coopera~iio. 
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No inicio de 1974, a Republica Federal do Alema
nha foi contactada, tendo-lhe side proposto dar 
dimensao industrial e comercial a coopera~ao 
cientlfica e tecnica entre os dois pafses no campo 
nuclear, que vinha apresentando excelente desen
volvimento. A Republica Federal do Alemanha acei
tou aquela proposta e os entendimentos come~a
ram a partir de julho de 1974. 

Em fins de setembro foram estabelecidas as dire
trizes que norteariam todo o desenvolvimento do 
coopera~ao industrial e comercial no campo nu
clear. Aprovadas essas diretrizes pelos dois Go
vernos, no fim do ono cuidou-se do· prepora~ao 
de projeto de acordo omplo, destinodo a amporor 
juridicomente a referido coopera~ao. 

As negocia~oes desenvolveram-se em Bonn e em 
Brasilia, a partir de fevereiro de 1975. 0 conteudo 
do ocordo ja esta todo negociodo, dev~ndo ele 
ser assinado em Bonn, hoje, 27 de junho de 1975, 
por ocasiao do visita oficial do Chanceler brosilei
ro a Alemonha. 

Pode-se dizer que o acordo terci uma dimensiio 
sem precedentes no tocante a colabora~iio inter
national no campo dos usos pacificos da energia 
nuclear, pols o ambito da coopera~io Brasil/Repu
blica Federal da Alemanha cobrirci praticamente 
todos os aspectos do aproveitamento dessa ener
gia para a produ~iio de eletricidade. Assim, estiio 
previstas associa~Oes entre a Nuclebrcis e firmas 
alemiis e/ou prest~iio de assistincia tecnica para 
as seguintes atividades: 

a) Prospec~iio, extra~iio e beneficiamento de mi
nerio de ur6nio bem como a produ~iio de com
postos de urunio. 0 Brasil contor6 com o volioso 
know-how olemao para desenvolver 00 maximo a 
pesquiso e 0 beneficiomento do uronio, um dos 
elementos que podem ser tronsformodos em com-
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bustivel para centrais nucleares a base de fissiio; 
coso se confirmem as expectativas otimistas quan
to cis reservas desse elemento, originadas pela 
detec~iio de inumeras anomalias radioativas em 
todo territ6rio nacional, o ur&nio excedente a re
serva necessaria ao programa brasileiro podera 
ser exportado e tornar-se importante fonte de 
divisas. 

b) Produ~ao de reatores nucleares e de outras 
instala~oes nucleares, bem como de seus compo
nentes. Como foi dito acima, serao implantadas no 
Brasil as bases de uma industria que fornecera os 
equipamentos necessaries para a constru~ao das 
futures centrais nucleares brasileiras. Todos os 
esfor~os seriio envidados para que o indice de 
nacionaliza~ao dos materiais produzidos aumente 
tao rapidamente quanto possivel. A industria pri
vada sera encorajada a participar ativamente do 
programa. 

c) Enriquecimento de uran1o e servi~os de enri
quecimento. Depois de cuidadosa analise, as auto
ridades brasileiras decidiram que as centrais nu
cleares alimentadas a urdnio enriquecido, seriam 
as mais adequadas para o programa nuclear brasi
leiro. Havia, porem, o problema do obten~iio do 
urdnio enriquecido, coda vez mais dificil, pois os 
Estados Unidos, ate ha pouco unicos supridores 
mundiais de servi~os de enriquecimento, estavam 
tendo problemas para atender a seus compromis
sos nesse campo e com esse pais s6 tinhamos 
contrato firme para o abastecimento do nossa pri
meira central. A solu~iio adotada pelo Brasil pre
ve a obten~ao de servi~os de enriquecimento para 
as pr6ximas centrais, junto a urna firma europeia 
do qual a Republica Federal do Alemanha faz par
te, e, paralelamente, estabelecer condi~oes para 
instala~ao de uma usina de enriquecimento no 
Brasil para atender as necessidades futuras. 0 
processo de enriquecimento adotado sera o cha
mado "jato centrifuge", ora em desenvolvimento 
no Alemanha. 0 objetivo, mais uma vez, e o de 
alcan~ar a autonomic nesse setor vital do produ
~iio de energia nuclear. 

d) Produ~iio de elementos combustiveis. Ap6s o 
enriquecimento, o urdnio precisa ser submetido a 
processes especiais de maneira a ser utilizado com 
o maximo proveito nos reatores. Geralmente sao 
usadas Iigas metalicas para tal fim. Uma usina 
de fabrica~iio de elementos combustiveis foi pre
vista no ambito do coopera~ao. 

e) Reprocessamento de combustiveis irradiados. 
Essa e a fase final do chamado ciclo do combus
tive! nuclear, que abrange tambem os itens a), c) e 
d) acima. Depois de utilizados nos reatores, os 
elementos combustiveis devem ser reprocessados 
para: i) retirada de urdnio e plutonio ainda pre
sentes nos mesmos e que poderao ser reutilizados 
no fabrica~ao de outros elementos combustiveis; 
ii) prepara~ao dos rejeitos, nessa altura altamente 
radioativos, para uma estocagem segura em Iugar 
apropriado. Sao raras as instala~oes desse ge
nero existentes no mundo atualmente. 

A execu~iio do acordo implicara no intercdmbio 
das informa~oes tecnol6gicas necessaries. Cumpre 
ressaltar esse aspecto fundamental do coopera~iio 
germano-brasileira, que permitira ao Brasil ob
server a adiantada tecnologia olema nos campos 
do energia nuclear para fins pacificos, favorecen
do o pleno desenvolvimento de nossa industria 
nuclear no futuro, ficando esta livre do depen
dencia do aquisi~ao de materiais estrangeiros sem 
transferencia de tecnologia. 

Dado o vulto das atividades de coopera~ao, a 
concessao de financiamentos e credito sera objeto 
de aten~ao especial pelos dois poises, que se 
esfor~arao para que as opera~oes respectivas 
se realizem sob as melhores condi~oes possiveis. 

0 Brasil e a Republica Federal do Alemanha darao 
a aten~ao devida a dois setores peculiares ao em
prego do energia nuclear: i) medidas de prote~ao 
fisica dos materiais, equipamentos e instala~oes 
nucleares, tanto nos respectivos territories como 
durante o transporte dos mesmos; ii) salvaguardas 
- as Partes Contratantes farao acordo com a 
Agencia lnternacional de Energia Atomica, o que 
e usual nesse tipo de coopera~ao. 

As atividades do coopera~iio seriio executadas, do 
lado brasileiro, principalmente pela Nuclebras, 
mas as empresas privadas seriio chamadas a par
ticipar. Do lado alemiio, estao envolvidas empre
sas como KWU, Steag, Siemens, lnteratom, etc. 

A luz dos comentarios acima, ve-se que a conclu
siio do Acordo de Coopera~iio Nuclear Brasil/Re
publica Federal do Alemanha e fator do maior im
portdncia para o futuro energetico do Brasil e 
suas repercussoes sabre a economic nacional se
rao profundos e benefices. 
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assinatura do acordo 
Discurso do Senodor 

Virgilio Tavora (Arena-Cear6) e anunciada no senado 
anunciando, no Senado, a assinatura do 

Acordo Nuclear Brasii-RFA, em Bonn, no dia 27 de junho de 1975 

Senhor Presidente, Senhores Senodores: 

0 dio de hoje, relevem-nos o Iugar comum, cons
titui, sem sombro de duvido, um dos marcos basi
lares de nosso Historio, com a ossinoturo em 
Bonn, do Acordo Brosii-Aiemonho sobre Coopero
~oo no Compo dos Usos Podficos do Energio Nu
clear. 

Com que orgulho, com que ufonio, nobres cole
gas, como porlomentor que ocomponhou algumas 
das foses de suo negocio~oo, cumprimos hoje o 
honroso encorgo, a nos cometido por nosso Par
tido e o Governo que opoiamos, de levar ao co
nhecimento do Na~oo otraves desta alta tribuna, 
noo s6 o seu teor, como os dodos bosicos jo 
estabelecidos do coopero~oo industrial nele acer
toda em umo dimensoo sem precedente no mundo, 
neste campo, pois seu ambito cobriro praticamen
te todos os aspectos do aproveitamento desso 
energia para produ~oo de eletricidade, atraves do 
associa~oo entre a Nuclebros e firmas alemos e/ou 
presta~oo de assistencio tecnica. 

Ainda e cedo para fazer uma avalia~oo exata do 
verdodeira dimensoo diplom6tica do mesmo, em
bora noo haja discrepancia de opinioo quanta a 
afirmotiva de que seu impacto em nossa marcha 
para o desenvolvimento foi incalculovel. Condicio
nante de nossas aspira~oes a grande potencia, re
presenta, indubitavelmente, uma Vitoria com V 
maiusculo de nosso Pais, cujo nome, nunca, nos 
ultimos anos, esteve em tanto evidencia. 

0 Acordo constitui ossunto de repercussoo mun
diol, interessando o proprio Secretorio de Estado 
Henry Kissinger, que, em correspondencia dirigida 
o nossa Chancelaria, quando maior a celeuma 
desencadeoda, explicou a verdadeira posi~oo do 
Governo do grande no~oo americana face aos 
ocontecimentos. 

Ano tronsoto, assistiu esta Coso Iongo debate por 
nos travodo com o nobre Oposi~oo sobre os cami
nhos melhores a serem percorridos pelo Brasil pa
ra sua entrada no era nuclear. 

os caminhos da auto-suficiencia no setor 
energetico 

Ao eminente Senador Franco Montoro, afirmamos 
em nome do Governo Geisel, vorias vezes, ser de
termino~oo firme e invariovel, por parte do Brasil, 
a procura do auto-suficiencia quanta ao forneci
mento de materiais fisseis e ferteis e do indepen
dencia tecnologica no tocante ao ciclo de com
bustive! e a engenharia de reatores e componen
tes pesados. Como questoo primordial, colocova
mos o preparo do campo tecnol6gico potrio com 
assimila~oo de know-how no mais curto prazo a 
fim de preparar o Pais e a industria nacional para 
atender, em 1990, a uma demanda a ser coberta 
por uma potencia instalada de 70 mil MWe dos 
quais 10 mil MWe de origem nuclear, segundo es
tudos do Comissao Nacional de Energia Nuclear 
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(CNEN) e da Eletrobras. Outra nao era a diretriz 
do II Plano Nacional de Desenvolvimento que, por 
pertinente, transcrevemos: 

"0 Programa Nuclear objetiva, de um !ado pre
parar o Brasil para o estagio dos anos 80, em 
que a energia nuclear ja devera corresponder a 
parcela significative do energia eletrica gerada 
no Pais (cerca de 10 milhoes de KW, ate 1990). 
E, de outro !ado, a continuar trabalhando no cam
po de outras aplica~oes do ciencia nuclear, como 
seja: a utiliza~ao de isotopos no agriculture, me
dicina e industria, e de examinar a possibilidade 
do uso do energia nuclear no industria siderur
gica. 

Esfor~o maci~o sera realizado no area de pros
pec~ao de minerios nucleares, para avaliar, no 
menor prazo possivel, as reais disponibilidades 
no Brasil quanto a urdnio. 

Dever-se-a desenvolver programa com vistas a 
absor~ao do tecnologia de enriquecimento de urd
nio, e do tecnologia de reatores realizando-se, 
igualmente, esfor~o para efeito de progressive 
instala~ao do produ~ao de reatores no Pais (com 
adequado indice de nacionaliza~ao, e observados 
os aspectos de viabilidade economica). 

No constru~ao das centrais nucleares, a utiliza
c;ao, dentro do atual quadro de tecnologia do se
tor, de reatores de agua !eve, como uronio enri
quecido, considerou nao apenas o fato de ser esse 
o tipo de reator adotado em mais de 85% das 
usinas existentes, como o de ja se estar dissemi
nando a tecnologia de enriquecimento do com
bustive!, que esta sendo aberta, inclusive, para 
empresas privodas, nos Estados Unidos, Europa e 
Japao. 

0 programa a ser executado - partindo de um 
mfnimo de Cr$ 4 bilhoes, exclufdas as centrais -
inclui projetos de desenvolvimento do tecnologia 
de reatores (abrangendo os diversos tipos), desen
volvimento do tecnologia de combustiveis nuclea
res, usinas de concentra~ao de minerios de uronio, 
instala~ao-piloto de enriquecimento de uronio, pros
pec~ao de minerios nucleares, industria de areias 
pesadas". 

A epoca, pois, nem o Executivo, nem o Vice-Uder 
do Arena em seus pronunciamentos, expressava 
"inten~oes e sim decisoes" a serem objetivadas a 
curto prazo: os fatos o estoo provando. 
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coopera~ao externa acelerando o 
desenvolvimento tecnol6gico 

A urgencia de decisoes no campo nuclear nao per
mitiria aguardar o desenvolvimento por meios pr6-
prios de uma tecnologia nacional. Ap6s a aquisi
~iio do Central Nuclear Alvaro Alberto, a 6gua 
leve e urdnio levemente enriquecido, partiu o Brasil, 
em conseqiiencia, para montar em seu territ6rio 
uma infra-estrutura de industries nucleares com 
porticipa~ao majorit6ria de capital nacional, e que 
tornasse factivel a transferencia de tecnologia 
estrangeira. lsto significava a execu~ao acele
rada de um programa que abrangesse desde a 
pesquisa de minerais, passando pela industria de 
reatores, indo a do ciclo de combustive!, e que 
pressupunha a necessidade de coopera~oo externa 
para realiza~ao desse programo por parte de poi
ses amigos, coopera~ao essa a se executor em 
bases essenciolmente comerciais. 

o bom entendimento com os alemaes 

Desde a gestiio Dios Leite, no Ministerio das Minas 
e Energio, em 1969, ja existia um excelente pro
grama de coopera~iio cientifica e tecnica entre 
institui~oes alemas e brosileiras, o que de muito 
facilitou a rapidez e exito das negocia~oes com 
um grupo de firmas alemas ocidentais que, dos 
contotos mantidos com vanos poises amigos, foi 
o que apresentou um programa de coopera~ao 
mais vasto. 

Assim, em inicio de 1974, a Republica Federal do 
Alemanha foi contoctada, propondo-lhe o Brasil 
estender oquela coopera~ao cientifica e tecnica 
atras citoda ao campo industrial e comercial. 
Com aceitac;ao de nossa proposta, tiveram inicio 
os entendimentos decisivos a partir de julho de 
1974, havendo ja em setembro sido estabelecidas 
as diretrizes que ditavam o desenvolvimento do 
coopera~ao industrial e comercial. Sua aprova~ao, 
por ambos os poises, tornou possivel o preporo 
do acordo omplo, que teria como escopo o amparo 
juridico do referida coopera~ao, hovendo para tal, 
o partir de fevereiro de 1975, em Bonn e em Bra
silia, se desenvolvido negocia~oes em mais dife
rentes niveis. 

0 acordo abronge os seguintes compos: 
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- prospec~ao, extro~ao e processomento de mine
rios de uronio, bem como produ~ao de compostos 
de uronio; 

- produ~ao de reotores nucleores e outros insta
lo~oes nucleores bem como de seus componentes; 

- enriquecimento de uronio e servi~os de enri
quecimento; e 

- produ~ao de elementos combustfveis e repro
cessomento de combustiveis irrodiodos. 

Estes itens, bem como um quinto, referente ao 
financiomento, constituem objeto de cinco instru
mentos especificos com diretrizes norteadoras dos 
diferentes controtos comerciais a serem firmodos 
pelo Nuclebr6s, companhios de eletricidade e as 
empresas olemas conforme o lnstrumento dos Go
vernos do Brasil e do Republica Federal do Ale
monha relotivo a lmplemento~ao do Acordo de 
Coopera~ao sobre os Usos Pocificos do Energia 
Nuclear, de 27 de junho de 1975, firmado pelos 
Ministerios dos Minas e Energia do Brasil e do 
Pesquisa e do Tecnologia do Republica Federal 
do Alemanha. 

prote~ao e salvaguardas no uso da 
energia nuclear 

Do o documento em exame aten~ao devido a dois 
setores peculiores oo emprego do energio nu
clear: 

1) medidas de prote~ao ffsica dos materia is, 
equipamentos e instala~oes nucleores tonto 
nos respectivos territories como durante o 
transporte dos mesmos; 

2) salvaguardos - as partes controtantes forao 
acordo com a Agencia lnternocional de Ener
gia Atomica. 

Parolelomente, proclamando-se as partes contra
tantes partidorias do principia do noo-prolifera
~00 de armas nucleores, especificam com rigor o 
que venhom a ser "moteriais, equipamentos e ins
tala~oes nucleares sensitives": 

"a) uronio enriquecido com uronio 235 acima 
de 20%, uronio 233 e plutonic, exceto quon-

tidades diminutas desse.s materiais, necessa
ries, por exemplo, para fins de loborat6rio; 

b) usinos de produ~ao de elementos combusti
veis, quando utilizados para a produ~ao de 
elementos combustiveis que contenham mate
rial referido no a linea "a"; 

c) usinas de reprocessamento de elementos com
bustfveis irradiados; 

d) usinas de enriquecimento de uronio." 

Por extremamente longas nao poderemos em seu 
texto integral aqui reproduzir as diretrizes que 
so no setor de coopera~ao - nao envolvidos os 
custos do fornecimento dos primeiros reatores e 
do suprimento inicial de servi~os de enriqueci
mento - disciplinom investimentos do ordem de 
grandeza de 800 milhoes de dolores. 

um documento aberto a todos 

Procuraremos, embora sinteticamente, delas apre
sentar os elementos fundamentais, o que dora 
nftida ideia do porte do empreendimento a ser 
levado a cabo, pois, frisamos, tanto o Acordo e 
o Protocolo Complementar, como os lnstrumentos 
Especificos englobando os contratos comerciais, 
niio contem nenhuma dausula secreta. 

Passemos ao Primeiro lnstrumento Especifico: 

1 - Diretrizes para prospec~ao, pesquisa, desen
volvimento, minera~ao e exploro~ao de depositos 
de uranio no Brasil, bem como produ~ao de con
centrados de uronio natural. 

Sera formada umo joint venture entre a Nuclebras 
(51%) e a Urangesellschoft (49%) de trabolhos 
de pesquisa e lovro de uronio em areas indica
des pelo Nuclebros, ah!m doquelas que constituem 
seu campo de opera~ao propria, coso se chegue 
a lavra, 80% pelo menos serao destinados a for
ma~ao de reservo para o atendimento das necessi
dades nocionois; desde que essos necessidades 
estejom plenomente satisfeitos, a Nuclebras pode
ra exporter para a Urongesellschaft o equivolente 
a, no maximo, 20% do reserva medido em con
junto ou a 49% do produ~ao, nao podendo este 
limite exceder aquele. 
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uronio, enriquecimento e servi~os 

0 Segundo lnstrumento Especifico trata de: 

2 - Diretrizes para o enriquecimento de uronio 
e servi~os de enriquecimento: 

a) constitui~ao no Brasil de uma Companhia pa
ra constru~ao e opera~ao no Pais de uma usina 
semi-industrial de enriquecimento de uronio 
pelo processo do jato centrifugo (jet nozzle) 
desenvolvido no Centro Nuclear de Karlsruhe, 
com capacidade de ate 250. 000 UTS/ a no; a 
propor~ao de participa~ao sera Steagkernener
gie - abreviadamente Steag - 15%, lntera
tom (subsidiaria do KWU) 10% e Nuclebras 
75%. 

b) associa~ao do Nuclebros (50%) a Steag 
(50%) para prosseguimento na Republica Fe
deral da Alemanha dos trabalhos de pleno de
senvolvimento do processo do jato centrifugo, 
em uma empresa, a Nusteg; 

c) associa~oo das duos empresas acima tambem 
em igualdade de participa~ao (50%/50%) -
a Nustep - para comercializa~ao em todo o 
mundo do licen~a para constru~ao de usinas 
comerciais de enriquecimento de uronio pelo 
processo do jato centrifugo; 

d) servi~os de enriquecimento para as pr6ximos 
centrais, a serem supridos pela Urenco, do 
qual faz parte a Republica Federal do Alema
nha, ate que as instala~oes brasileiras nos tor
nem auto-suficientes no setor, coso haja falta 
imprevista do foote regular. 

Examinemos o Terceiro lnstrumento Especifico: 

3 - Diretrizes para industria de reatores nuclea
res: 

Compreenderiam a constitui~ao de: 

a) companhia de engenharia nuclear; 

b) fobrica de componentes pesados; 

c) usina de fabrica~ao de elementos combus
tiveis; e 

d) o fornecimento de equipamentos de reatores. 
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Maiores detalhes: 

a - Constitui~ao no Brasil de uma empresa (Com
panhia de Engenharia de Usinas Nucleares) me
diante associa~ao entre a Nuclebras 75% e a KWU 
(olema) 25%, cuja cria~ao se faz necessaria em 
virtude do extrema complexidade do engenharia 
do reator e dos elevados requisitos de seguran~a 
nos equipamentos de uma usina nuclear; no to
cante aos equipamentos convencionais e as obras 
civis das usinas nucleares, a companhia subcon
tratara os servi~os de empresas brasileiras de en
genharia. 

entrosamento governo/iniciativa privada 

Em urn parentese, cumprindo o que prometemos 
a nobre Oposi~ao na semana passada, aqui fica 
bern patenteado o entrosamento que o Governo de
seja entre o setor publico e o privado, com a re
parti~ao segundo sua capacidade tecnica e finan
ceira das tarefas a lhes serem atribuidas. 

Produ~ao final de componentes pesados para ate 
2 mil MWe. Principais itens contemplados: 

- vasos de pressao 

- geradores de vapor 

- pressurizadores 

- estruturos infernos de reator 

- ocumulodores. 

b - Constru~ao no Brasil de uma empresa subsi
diario do Nuclebras (75%) com a porticipo~ao de 
urn cons6rcio europeu (25%) formodo pela Voes
tolpine, Sterkrade e a KWU (lider), para a fobrica
~ao de componentes pesados; a tecnologia adotada 
e a do firma olema KWU; as empresas brasileiras 
de meconica pesada convencional que se habilito
rem como fornecedores de equipamentos comple
mentares sera oferecida participa~ao acionoria 
substancial, podendo a Nuclebras descer a que 
lhe cobe ate 51%. 

Mais uma vez e lembrado a este plenorio a pro
messa ja referida. Apresentomos aqui outra forma 
de acoplomento do setor publico com a iniciativa 
privada, encampoda pelo atual Governo. Adianta
mos que a fobrico terci sua constru~ao inicioda 
em 1975 e devera estar pronto em 4 anos. 
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c - Assistencia tecnica do KWU a Nuclebros para 
constru~ao e opera~ao de uma fobrica de elemen
to combustive! - a Usina de Fabrica~ao de Ele
mentos Combustiveis com capacidade inicial de 
25 toneladas/ano e final de 250 toneladasjano, 
devendo come~ar a funcionar em 1979. 

d - Fornecimento de equipamento de reatores: a 
ser efetuado pela KWU com progressivo grau de 
nacionaliza~ao. 

participa~ao brasileira progressiva 

Enquanto no Usina Alvaro Alberto a participa~oo 
brasileira neste setor foi apenas de 8%, no pri
meiro dos 8 reatores de 1300 MWe a serem adqui
ridos pelas empresas brasileiras de eletricidade, 
esta percentagem andaro pela cifra de 30%. As 
quatro primeiras usinas serao compradas a KWU 
com participa~ao progressive da industria brasi
leira e as ultimas quatro jo serao responsabilidade 
da industria brasileira com participa~ao decres
cente da KWU. 

Apreciemos o Quarto lnstrumento Espedfico: 

4 - Diretrizes para Reprocessamento de Combus
tive! lrradiado: 

- constru~ao de uma usina-piloto de reprocessa
mento de combustfvel irradiado com capacidade 
inicial de 2 toneladas/ a no; a Kewa fornecero a 
Nuclebros consultoria para o projeto e constru~ao 
da usina-piloto; os centros nucleores KFA e GFK 
auxiliarao no projeto de constru~ao e opera~ao. 

- constru~ao de usina comercial de reprocessa
mento com capacidade aindo nao estobelecida. 

Entendimento UHDE (engenhario)/Kewo e GFK/ 
GWK assegurara disponibilidode de know-how; 
o consorcio Kewa/UHDE considerara a proposta 
de construir com a Nuclebras esta unidode, depen
dendo de ocordo da URG. 

A Kewa envidar6 esfor~os para obter possivel co
lobora~oo do United Reprocessors. 

Finalmente o Quinto lnstrumento Espedfico: 

5 - Diretrizes para o Financiamento do Progra
ma: 

0 financiamento cobrir6 os equipamentos e ser
vi~os importados do Republica Federal da Alema
nha, ou seja: 

- usinas nucleares numeros 2 e 3 

- combustfvel para usinas nucleares 2 e 3 

- futuras usinas nucleares 

- fabrica de componentes nucleares pesados 

- usina-piloto de enriquecimento de uronio 

- usina-piloto de reprocessamento. 

0 valor do financiamento podera atingir 900 mi
lhoes de dolores para as usinas 2 e 3; 270 milhoes 
de dolores para as unidades industriois e 230 
milhoes de dolores para o combustive! em urn to
tal de 1400 milhoes de dolores. 

Para tal foi organizado o consorcio do Dresdner 
Bank A.G., Deutsche Bank A.G., Commerzbonk 
A.G. e Westdeutsche Landesbank. 0 consorcio junto 
com Kreditonstalt (Kreditanstalt fuer Wiede
raufban) seroo os responsaveis pelo financiomen
to ate o valor citado com um surplus de 10%. 

A parte referente as usinas sera controtado, pelo 
grupo alemao citado com firmos com intervenien
cia da Nuclebras. A atinente a materiais para 
outras instala~oes (fobrica de componentes peso
dos, usino-piloto de enriquecimento, usino-piloto 
de reprocessomento) sera controtodo com o mes
mo grupo diretomente pelo Nuclebras; ja a que 
se refere as usinos 4 e 5 sera negociodo direto
mente entre a Nuclebras e a KWU. 

Netessario se lembrar - ja o dissemos - que as 
quatro primeiras usinas nucleares seriio compra· 
das a KWU com participa~iio progressiva da in
dustria brasileira, enquanto as quatro seguintes 
ja seriio construidas pela nossa industria com 
complementa~iio decrescente por parte da KWU. 

Senhor Presidente, Senhores Senodores: 

Esto e umo ropido sfntese do espectro de otivi
dodes cobertos pelo acordo, cujo ossinaturo, hoje 
com tonto satisfa~ao comemoromos. 
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otividade ampliada da nuclebras 

Algo mais precisa, ainda, ser dito; algumas duvi
das esclarecidas: 

a) A Nuclebr6s noo ve o esgotamento de sua 
a~ao no gigantesco trabalho a realizer com a co
opera~oo olema. Por canto propria e em articula
~co com outras entidades estrangeiras, pretende 
atuar seja em compos cobertos pelo presente 
acordo, seja nos nele noo inclufdos. 

Repetimos que, seja em forma acion6ria, seja nes
ta e no de fornecedores, um papel importante esta 
reservado ao empres6rio brasileiro j6 atuante no 
setor do meconico pesodo, ao qual se osseguraroo 
encomendas firmes a Iongo prazo, apoio finan
ceiro para expansco e assistencia hicnica para o 
controle de qualidade a fim de que se torne apta 
a industria brasileira, governamental e privada, a 
fornecer, antes do fim do decada, praticamente 
todos os equipamentos de uma usina nuclear. 

b) Por outro lado, a posse pretendida da tecnica 
do enriquecimento de uronio - sustent6culo dos 
reatores 6gua leve/uronio levemente enriquecido 
- nco significa desinteresse por reatores alimen
t?dos par _outro !ipo de combustive!. Assim, espe
cJOI aten~ao sera dada aos reatores alimentados 
par urania e t6rio, como 0 coso dos de alta tern· 
perature (HTGR) e os regeneradores. 

c) A aplicabilidade das salvaguardas em decor
rencia do Acordo e incontest6vel e este fato foi 
reconhecido tanto pela Republica Federal do Ale
manha, signatciria do Tratado de Nco-Prolifera~co 
de Armas Nucleares (TNP), como pelo Brasil, dele 
nco participe, embora tenha uma posi~co muito 
nftida quanta a finalidade pacifica do energia nu
clear. 

Portanto, a sua aceita~co por na~co que necessi
ta de coopera~oo externa para seu desenvolvi
mento, sabre ser normal, nco deve ser motivo 
de preocupa~oo ou temores. 

Assim, o Acordo em apre~o haveria de se referir 
as salvaguardas, ficando explfcito que o Brasil, 
com a interveniencia do Republica Federal do Ale
manha, celebrar6 acordo com a Associa~co lnter
nacional de Energia Atomica (AIEA) que asseguro 
que o fornecimento de uma parte contratante a 
outra de material fertil e ffssil especial, equipa
mentos e materiais destinados ou preparados para 
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a produ~oo, utilizo~oo e processamento de mate
rial ffssil especial, bern como a transmissao das 
respectivas informa~oes tecnol6gicas, nco impli
car6 seu usa para armas nucleares ou outros ex
plosives nucleares. 

E um ajuste de salvaguardas a ser celebrado den
fro das regras que a AIEA normal e regulamentor
mente aplica no realiza~co de acordos com outros 
poises nco-signatories do TNP. 

d) "Por que as negocia~iies foram mantidas em 
sigilo?" e uma pergunta amiude feita pela nobre 
Oposi~co. 

Respondemos: Para evitar, ao maximo, explora~iio 
e pressiies por parte de outras na~iies e organiza. 
~iies que teriam seus interesses comerciais preju· 
die ados. 

Os fatos deram razoo ao Poder Executive em as
sim proceder: poucas nao foram as manifesto~oes 
de inconfonnismo expresses pela imprensa e par 
autoridades de alguns poises, quando tiveram co
nhecimento do ultima~ao das negocio~oes. 

Exemplo claro foram os editoriais do New York 
Times e as declara~oes dos Senadores norte-ame
ricanos Pastore e Mangale que tanto repercussoo 
tiveram no Brasil. 

Tranquilo, o Governo brasileiro deixou bem claro 
se considerar imune a pressiies descabidas e, con· 
servando-se discreto para niio prejudicar as nego· 
cia~iies, fez ver as outras na~iies que sabe o que 
quer e cumprira - o passado e seu melhor aval 
- as prescri~iies do tratado assinado com a Repu· 
blica Federal da Alemanha, niio sendo de consi· 
derar as criticas de orgiios da imprensa que nos 
acusaram de querer fazer a bomba atomica ja que 
niio assinamos o TNP. Este tratado discriminatorio 
concedendo toda liberdade aos poises do Clube 
Atomico e impando todas as restri~iies aos demais, 
niio pode ter nossa chancela. Mas dai a empreen· 
der um programa onerosissimo para possuir um 
artefato nuclear, vai uma enorme distancia que 
niio nos convem veneer, quando temos tantos ou· 
tros problemas a resolver. 

Nao ficario esta nossa ora~oo completa, se a ela 
nao agreg6ssemos OS pronunciamentos dos Minis
tros Azeredo do Silveira, do Brasil, e Hans Die
trich Genscher, do Republica Federal do Alemanha, 
no vespera do assinatura do hoje ja chamado 
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Acordo de Bonn. Sao duos pe~as que, pela justeza 
dos conceitos emitidos, merecem a mais ampla di
vulga~oo. 

os protagonistas do acordo 

Nesta hora, de tanto regozijo, palavras de reco
nhecimento devem ser dirigidas ao Primeiro Ma
gistrado do Na~iio, que com sua serenidade, des
cortino e viscio do futuro, noo cedeu a campa
nhas, mais das vezes bem intencionadas, mas 
tendo contra si a for~a do progresso, e que in
tentavam mudar a dire~oo do politico nuclear 
quanto a linha de reatores corajosamente conser
vada por Dias Leite e Hervosio Carvalho sobre 
quem caiam entoo tcdos os ataques e a quem 
muito ficou a dever este Pais, atitude igualmente 
adotada por Paulo Nogueira Batista, atual Presi
dente do Companhia Brosileiro de Tecnologio Nu
clear (CBTN). 

Ao grande artifice e incentivador de todas as 
negocio~oes, que, com inteligencia e capocidade, 
descobriu caminhos obertos onde outros mol vis
lumbrovam veredos, o eminente patricio Ministro 
Shigeaki Ueki, muito ficou a dever nosso terra. Foi 
ele, sem contesta~oo, o elemento decisive para o 
exito obtido. 

Divide semelhante, no setor de seguron~o, tem a 
Potria com o batolhodor intimoroto desto causa 
cujo o~oo foi decisive. Referimo-nos ao General 
Hugo Abreu - Chefe do Gobinete Militar do Pre
sidencia do Republica, eficientemente assessorodo 
de forma devotodo e invulgar pela Secretaria do 
Conselho de Seguran~a Notional. 

Por iguol, cabe parte noo pequena deste reconhe
cimento oo Chanceler Azeredo do Silveira que, com 

sua reconhecida competencio, afastou todos os 
6bices levontados a ultima~oo dos negociasoes 
ora levadas a bom termo. 

A Hist6rio, certo estomos, foro justi~o a seu tro
bolho ononimo, exaustivo mas por isso mesmo 
necessaria de ser exoltodo: sem ele nodo teria 
sido obtido, a partir do escolha do pais eleito 
para cooperar com o Brasil em que sua a~oo 
foi preponderante. 

Referencio especial fazemos nos aos partidos po
liticos por seus representantes nos duos Casas 
do Congresso, sempre otentos oo problema, e, em 
particular oo nosso, a Arena, presente a todos as 
foses desso vitorioso cominhodo otroves de de
lego~oo feita, reconhecemos, talvez, imerecida
mente oo seu Vice-Uder no Senado que, oro, com 
entusiosmo e sotisfo~ao, procloma o exito do 
missoo. 

Senhores Senodores, 

Finolizomos com palavros do Ministro Hans Gens
cher, do Republica Federal do Alemonha, ontem 
em Bonn, dirigindo-se a nosso Chanceler: 

"0 peso do Brasil na politica international aumen
ta cada dia. Num mundo cheio de inquieta~oes e 
contradi~oes, a conduta de seu Pais, Senhor Mi
nistro, aparece como fator de estabiliza~iio e equi
librio." 

Senhores Senodores, dobramos, hoje, uma pclgina 
de nossa Historia. Nossos posteros, com orgulho, 
diriio que foi nos tempos de seus avos que o Brasil, 
por destacada a~iio do Governo Revolucionario, 
com apoio de todo o povo, tomou-se aclulto mar
chando sem temores para o grande encontro 
marcado com o futuro. 
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genscher ve no brasil exemplo 
Mini~tro d~:s~~~:c~:~ de estabiliza~ao e equilibria 

Estrange1ros do Republica Y 
Federal do Alemanha, Hans Dietrich Genscher, em 26 de junho de 1975, durante banquete 

com o qual homenageou o Chanceler Antonio F. Azeredo do Silveira, em Bonn 

Senhor Ministro das Rela~oes Exteriores, 

Minhas Senhoras e Senhores, 

E para mim grande honra e alegria poder saudar 
Vossa Excelencia e seus colaboradores em Bonn. 
Sua visita a Republica Federal da Alemanha e ex
pressoo dos excelentes relo~oes que h6 muito 
mantemos com o Brasil. De foto, apesar do grande 
distancia no espa~o. opesor da diversidade dos 
problemas que os dois poises enfrentam, nossos 
povos estoo intimomente ligados. A Alemanha e 
o Brasil sempre exerceram uma intensa for~a de 
atra~iio mutua. 

Seu pais, Senhor Ministro, despertou nos olemoes, 
desde o come~o do seculo XIX, vivo interesse no 
campo economico, tecnico e espiritual. Estou pen
sando noo apenas nos naturalistas, como Maximi
lian, Principe de Wied, atraves de cujos relatos 
urn largo publico na Alemonha se familiarizou com 
o maior pols da America Latino, mas tambem nos 
muitos compatriotas meus que, h6 mais de cento 
e cinquenta anos foram para o Brasil e 16 encon
troram uma segundo P6tria. Os emigrantes ale· 
miies tornaram-se bons brasileiros e, ao mesmo 
tempo, elos entre o pais de seus avos e o pais 
de seus filhos. 

Constotei, Senhor Ministro, por ocasioo da troca 
de ideias com Vossa Excelencia, que a tradicional 
amizade entre nossos pafses constitui uma solido 
bose para as multiplas relo~oes que mantemos. 

Desse modo, surge umo atmosfera de confian~a, 
que e carocteristica do relocionomento teuto-bra
sileiro. A Alemonha e o Brasil reolizom urn inter
cambia comerciol proveitoso para ambos as par
tes, sao parceiros economicos que se complemen
tom. A coopera~ao estende-se a todos os campos: 
da compra de materios-primas, da venda recipro
co de produtos industriais, ate a transmissao de 
conhecimento tecnico e organizat6rio. 

0 milagre economico do brasil 

Consideramo-nos felizes pelo fato de que, no mer
cado brasileiro oltamente disputado, ocupamos a 
segundo posi~oo como clientes fornecedores e in
vestidores. Os investimentos alemaes, que em ne
nhum pais ultramorino, exceto os Estados Unidos, 
sao tao altos quanto no Brasil, estoo em conso
nancia COm OS objetiVOS da politico desenvolvimen
tista de seu Governo. Sao, portanto, noo openas 
proveitosos para a economio olema, como repre
sentam tambem uma contribui~ao para a impres
sionante prosperidade economica e progresso so
cial no Brasil. Umo politico economica liberal e 
clarividente abriu as portas da coopero~ao inter
nacional. E os exitos obtidos falom pela exatidoo 
dessa concep~ao, muito emboro grondes problemas 
ainda aguardem solu~oo. A hobilidade e zelo de 
seus trabolhadores, bern como o espirito de em
preendimento de seus industriais, produzirom aqui
lo que se chama o "milagre economico" brasileiro. 
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um exportador de produtos acabados 

A obunddncio de ofertos no feiro Brazil Export, 
de Bruxelos, no fim de 1973, mostrou oo mundo 
que o Brasil e hoje, tombem, urn fornecedor de 
produtos ocobodos, que gozom de crescenta po
puloridode no mercodo europeu. 

Estou convencido de que nossa coloboro~ao no 
campo do utiliza~oo pacifica do energio nuclear, 
que come~ou com o Convenio de Ciencio e Tecno
logia de 1969, e agora entra no fose de coope
ra~Cio industrial, abre novas dimensoes para as 
nossas relo~oes e lhes dora forte impulso. Con
fiamos ern que se consigo, desso forma, satisfa
zer o consumo de energio de seu pais, que cresce 
rapid a mente. 

0 peso do Brasil na politica internacional aumen
ta. Num mundo cheio de inquieta~iio e contradi-

~oes, a atitude de seu pais aparece, Senhor Mi
nistro, como um elemento de estabiliza~ao e equi
librio. Alegro-me de que em nossos conversa~oes, 
houve umo boo dose de concordoncio no julga
mento do situa~Cio e do procedimento comum. 

Tirei urn grande proveito do troco de opinioes que 
realizamos. A compreensao que encontrei em Vos
so Excelencia relotivamente as condi~oes do Eu
ropa e, em particular, relotivamente a Alemonha 
dividida, encheu-me de satisfa~ao. Acredito que 
podemos oguordar repletos de esperon~os o ulte
rior desenvolvimento de nossos rela~oes. Anda
mos um peda~o avante no caminho para o nosso 
fim comum, paz e mais justi~a no mundo. 

Elevo minho to~o e pe~o aos presentes que elevem 
iguolmente OS SUOS: a suo soude pessool, Senhor 
Ministro do Exterior, a soude do povo amigo do 
Brasil, oo futuro dos relo~oes germono-brosileiros. 

contribui<;ao alema para 
Discurso-resp?st~ do Ministro Antonio a formaf'_a-Q brasl·lel·ra 

F. Azeredo do Sliverra, em banquete que y 
lhe foi oferecido pelo Ministro dos Neg6cios Estrangeiros do Republica 

Federal do Alemanha, Hans Dietrich Genscher, em Bonn em 26 de junho de 1975 

Senhor Ministro dos Relo~oes Exteriores do Re- damento do coopero~ao redproca em todos os 
publico Federal do Alemonho, campos. 

Minhos Senhoras e meus Senhores, 

Suos polovros me tocorom profundomente e vie
rom cheios de significado para todo o povo do 
Brasil. 

Vosso Excelencio, com percuciencio e sensibilido
de, soube interpreter de moneiro lopidar o senti
menta do povo brosileiro com relo~Cio oo povo 
olemao e desvelor o substrata de entendimento 
que oproximo os nossos Governos. 

Disse bern Vosso Excelencio que existe umo espon
tdneo otro~ao reciproco entre nossos povos, que 
cimento o omizode entre as duos No~oes. Bern 
reol~ou o atmosfera de confion~o que entre n6s 
prevalece e que propicia o omplio~Cio e o oprofun-
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o prestigio da cultura germanica 

Mas nao e s6 o natural ofinidode decorrente de 
ligo~oes hist6ricos e culturois que explico o omi
zode teuto-brosileiro. E urn foto o grande contri
bui~Cio olema para o formo~iio do Brasil moderno, 
atroves do rodico~iio do Brasil de fortes e con
tinuos correntes emigrot6rios no possado. E urn 
fato, igualmente, o incessonte prestfgio de que 
gozom o culturo, o ciencio e o tecnologio olemiis 
no Brasil. Junto o esses fotores, porem, cxiste, 
tombem, e crescentemente, o reconhecimento, de 
porte o porte, das potenciolidodes de nosso coope
ra~iio reciproco para o beneficia de coda No~iio 
e, mois omplomente, do humonidade. 
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Senhor Ministro Genscher, 

Nessa troca de pontes-de-vista sobre problemas 
mundiais revelou que, embora sejam distintos al
guns de nossos enfoques e prioridades, como noo 
poderiam deixar de o ser, repartem nossos Gover
nos cert:~s convic~oes fundamentais que descorti
nam uma vasto area de coincidencias. Comuns 
siio os nossos ideais de paz, a esperan~a de con
cordia, a preferencia pelas formas de coopera~iio 
sobre as de antagonismo, a cren~a na justi~a e 
0 desejo de prosperidade economica geral e de 
eqiiidade social. 

Estas sao as metas do Governo brasileiro, perse
guidas, internamente, com arrojo, com otimismo 
e com infatig6vel dedica~ao. 

Vossa Excelencia teve a bondade de notar, Senhor 
Ministro, que em meio as perplexidades da hora 
presente, no plano universal, o meu Pais aparece 
como um exemplo de estabiliza~io e de equili· 
brio. As palavras de Vossa Excelencia sio uma 
recompensa e um estimulo. Nio e sem inabalavel 
confian~a e imperturbavel dedica~oo que um pais 
como o Brasil se arranca das peias do subdesen· 
volvi1·nento, com sua coorte de ambigiiidades poli· 
ticas, economicas e sociais. Tivemos o merito de 
nio esmorecer mesmo quando nos vaticinavam in· 
sucessos ou nos criticavam imperfei~iies inevita· 
veis no processo polimorfico de refazer todo o te
cido nacional. Hoje vencemos a primeira etapa 
desse grande processo. 0 Pais se sente seguro e 
0 povo pode tranqi.iilamente dedicar-se a tarefa 
de constru~ao da nova sociedade brasileira, mais 
humana, mais eqi.iitativa, mais rica e mais forte. 
Donde a alegria, que e, talvez, a mais distinto 
caracteristica do novo homem brasileiro. 

Senhor Ministro, 

0 Brasil e a Republica Federal do Alemanha vern 
desenvolvendo h6 muitos anos intense intercam
bio em todos os pianos. Nosso comercio se am
plio e deve conhecer nfveis sempre maiores no 
futuro proximo. E importante a ccntribui~iio ole
ma para 0 crescimento economico brasileiro, quer 
atraves de investimentos diretos, quer na forma de 
creditos para projetos de desenvolvimento que 
nos tern sido fornecidos. A assistencia h!cnica ale
mi ao Brasil tem prestado valiosa colabora~io 
para o nosso desenvolvimento economico e social. 
0 intercambio cultural entre os nossos poises se 
vern acentuando. Aumenta-se e diversifica-se a co
opera~ao cientffica e tecnol6gica. 

beneficios reciprocos da intensa colabora~iio 
devem aumentar 

Temos razoes para estormos contentes com os re
sultados ate agora alcan~ados. Temos maiores ra
zoes, ainda, para esperar que os beneffcios reci
procos dessa intensa colabora~Cio se acrescentem 
no futuro. A coopera~ao que agora nos promete
mos empreender no campo da utiliza~iio pacifica 
da energia nuclear e urn desses novos horizontes. 
Antecipamos que ela seja fecunda para a con
secu~ao dos ideais que nos unem no memento 
de empreende-Ja. 

Ao terminer, Senhor Ministro, quero dizer-Jhe 
quanto sou grato ao Governo olemao por me ha
ver convidado a visitor o seu extraordin6rio pais. 
Fa~o-me interprete, Senhor Ministro, dos votes do 
povo brasileiro a prosperidade do povo alemao. 
Aos presentes, pe~o que bebam comigo a saude 
de Vossa Excelencia e a amizade teuto-brasileira. 
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Discurso do Ministro da Pesquisa e saude e seguran9a da 
Tecnologia da • _ _ 

Republica Federal human1dade nao serao afetadas 
da Alemanha, 

Hans Matthofer, em Bonn, em 27 de junho de 1975, por ocasiao da assinatura 
do Protocolo Industrial Complementar, relativo a implementa~ao do Acordo Nuclear Brasii-RFA 

Hoje, pela manha, os Ministros do Exterior do Re
publica Federal do Alemanha e do Brasil assina
rom o Acordo Governamental entre ambos os poi
ses sobre coopera~ao no campo do energia nuclear. 
Este Acordo configura o dmbito da referida coo
pera~ao e estabelece as medidas de salvaguarda 
cis quais ambos os poises se submetem, para ga
rantir a utiliza~ao das instala~oes, do material 
fissil e da tecnologia exclusivamente para fins 
pacificos. 

Os textos que nos agora devemos assinar deveroo 
dar vida e conteudo ao Acordo Governamental. 
Tratam, de um lado, das "Specific Guidelines" com 
as quais a empresa brasileira Nuclebras e seus 
parceiros alemaes deverao, relativamente em 
detalhe, estabelecer as bases para os numerosos 
contratos especificos que ainda sera necessaria 
firmor. 

Por outro lado, trata-se dos "Instruments", pelos 
quais coda um dos dois Governos se compromete, 
no ombi to de suas respectivas competencies, a 
cumprir com exigencies que visam a possibilitar a 
implementa~oo do coopera~oo, com base nos "Spe
cific Guidelines". 

o conteudo desta coopera~ao 

Qual e o conteudo desta coopera~iio? Os jor
nais do mundo inteiro que, nestas ultimas se
manas, tantas noticias tem dado, e nem sempre 
certas, sobre o Acordo germano-brasileiro, enten
dem que se trata do maior neg6cio ate agora 
cmpreendido desde o come~o da utiliza~oo do 
energia nuclear. 

Trota-se, evidentemente, de "neg6cios". Serao fe
chados contratos que, naturolmente, envolverao 
dinheiro. Entretanto, o nosso objetivo comum com
porta ainda um outro aspecto, da maior importan· 
cia para nossos dois paises: pela primeira vez 
esta sendo transferida completamente de um pais 
para outro uma tecnologia do mais alto nivel -
a pro:lu~iio de energia a partir da energia nuclear, 
com todas as etapas do ciclo do combustive!, da 
prospec~iio do uranio ate 0 reprocessamento de 
combustiveis atomicos irradiados - de tal ma· 
neira que no fim do programa previsto, portanto, 
em torno de 1990, o Brasil dispora de uma in· 
dustria nuclear completa. Esta industria nuclear 
brasileira devera alcan~ar o mais moderno nivel 
do tecnica e corresponder, em sua capacidade, ao 
podriio dos principais poises industriais do mun
do. lsto significa, portanto, que nao apenas a ne
cessidade de energia do Brasil esta assegurada a 
Iongo prazo atroves de usinas atomicas, mas ao 
mesmo tempo surge uma industria brosileira, a 
qual, ultrapossando em muito o campo nuclear, 
devera tornor-se um significative fator de desen
volvimento economico e social do Pais. 

nao e um mero negocio 

Do lado alemao, esperamos contar, a curto e me
dio prazos, com uma gorantia de um campo de 
trabolho para nossa industria nuclear, a qual, a 
fim de se tornar e permanecer em condi~oes de 
competitividade, viu-se obrigada a reolizar inves
timentos, os quais o relativamente pequeno mer
coda ale mao noo poderia sozinho justificar. Con
tamos ainda, a Iongo prazo, atraves do crescenta 
fortalecimento economico do Brasil, com o conti-
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nuo crescimento de nossas rela~oes comerciais e 
esperamos tambem que haja uma contribui~iio 
para 0 abastecimento de uronio, tao importante 
para a politico energetica do Republica Federal 
do Alemanha. Estes sao possos cujo significado 
vai olem do vendo de algumas instolo~oes, ou 
sejo, de urn mero neg6cio. 

0 otuol Acordo e tombem urn resultodo do boa 
coopero~ao entre nossos dois poises no campo do 
pesquisa cientifico. 

No a no de 1969 foi fi rmodo urn Acordo B6sico de 
Coopero~ao Cientifico e Tecnol6gica entre a Re
publica Federal do Alemonha e o Brasil. Com a 
execu~ao desse Acordo, este Ministerio incumbiu 
a KFA Ji.ilich de, entre outros, ossinar urn Acordo 
de Coopero~iio com a Comissao Nocionol de 
Energia Nuclear brasileiro e a antigo Compo
nhio Brosileiro de Tecnologio Nuclear (CBTN), hoje 
Nuclebr6s. Como conseqi.iencio de algumas visitos 
oficiois, seguirom-se logo alguns projetos comuns 
F & E (Pesquiso e Desenvolvimento). Disto resul
tou, do lodo brosileiro, o desejo de "executor em 
comum urn estudo para o desenvolvimento e om
plio~ao do ciclo do combustive! e de umo industria 
de componentes de reatores no Brasil". Os resul
tados desses estudos forom usodos pelo Governo 
brasileiro no formula~iio de sua politico de ener
gio nuclear. Sendo que, desde o inicio, represen
tantes do industria olema porticiporam do desen-
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volvimento dos estudos, surgiram j6 desde entao 
estreitos contatos com as institui~oes competentes 
de reporti~oes otomicas e de eletricidode brosi
leiras, o que cantribuiu decisivomente para o re
sultodo atual. A coopero~ao teuto-brasileira e urn 
exemplo modelar de como a politico de pesquisas 
do Governo do Republica Federal do Alemanho, 
como parte de sua politico total, pode contribuir 
para conserver a copacidode de produ~ao e de 
concorrencio de nossa economio num mundo em 
transi~ao e oo mesmo tempo dar umo contribui~iio 
para 0 desenvolvimento economico do terceiro 
mundo. £ do interesse de todos que os poises in
dustrializados utilizem suos copocidades e expe
riencios tecnol6gicos para o processo do desenvol
vimento no terceiro mundo. 

A necessidade de energia ira crescer em todo o 
mundo, por mais que nos esforcemos por um uso 
mais rational de energia. Em vista disto, nao po
demos perder a oportunidade surgida com o de
senvolvimento da energia nuclear. Nao podemos, 
ao mesmo tempo, permitir que surja a menor du
vida de que a saude e a seguranffa da humanida
de, no que diz respeito ao desenvolvimento da 
energia nuclear, sejam postas em perigo. Faz 
parte tambem de uma base comum desta coope
ra!fiio teuto-brasileira o fato de que nos nos apoia
remos em palavras e affoes, a fim de excluir 
quaisquer riscos do uso pacifico da energia nu
clear. 
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Discurso do Ministro dos Minas e Energia crise do petr61eo 
do Brasil, Shigeaki Ueki, • 

apos a a_ssinatura do Protocolo acelera energ1a nuclear 
lndustnal Complementar, com o 

Ministro de Pesquisa e Tecnologia da Republica Federal da 
Alemanha, Hans Matthofer, em Bonn, em 27 de junho de 1975 

Senhor Ministro Matthofer, 

Senhor Secretario de Estado Haunschield, 

Senhores Empresarios, 

Meu prezado colega, Ministro de Estado das Re
la~oes Exteriores, Antonio Azeredo do Silveira, 

Minhas Senhoras, 

Meus Senhores, 

0 documento que acabamos de firmar, sem ne
nhumo duvida, tern grande significa~iio tonto para 
o Brasil quanto para a Republica Federal do Ale
monha. Sua importoncia deriva niio somente do 
grande volume de recursos que seriio exigidos 
pelo progroma de coopero~iio, mas principalmente 
do vostidao e do complexidode dqs projetos a se
rem executodos em conjunto, que resultarao em 
beneficia do desenvolvimento economico e tecno-
16gico de ambos os poises. 

Foz quose urn ano que iniciamos em Brasilia nos
sos primeiros encontros sobre a coopero~iio sem 
precedentes que hoje se estobelece. De Ia para 
co, nos reunimos muitas vezes, olternadomente, no 
Republica Federal do Alemanho e no Brasil para 
definir as bases e o formoto do coopera~ao, ta
refa que se pode considerar executado em tempo 
recorde, quando se leva em conta a complexidode 
do objetivo. 

0 exito que obtivemos resulta diretomente do 
clara decisao tornado no mais alto nfvel nos 

nossos poises pelo Chonceler Schmidt e pelo Pre
sidente Geisel, e tambem do magnifico espirito 
de colabora~ao que desde logo se estabeleceu no 
condu~ao das nossas negocia~oes, permitindo su
perar todos as naturais dificuldades. A crise no 
setor do petr61eo induziu os pafses a necessidode 
de acelerar os progromas de desenvolvimento de 
fontes olternativos onde tern o seu destaque a 
energio nuclear. 

Creio oportuno destacor nesto solenidode o meu 
apre~o. como Ministro encarregado do ossunto 
no Brasil, pelo esfor~o de coordena~ao do Minis
terio do Pesquisa e Tecnologia, que Vossa Exce
lencio dirige, agrupando os 6rgaos tecnicos, as 
empresos e as institui~oes boncarios que integra
rae o lode alemao no coopero~ao. Sem esse es
for~o. estou convencido, nao terio side possfvel 
concluir esse importante ocordo. 

Senhor Ministro, esto solenidade constitui, a meu 
ver, niio o fim de um processo, mas, ao contrario, 
o seu inicio. Vamos entrar agora no etopo oinda 
mais dificil de concretizo~iio dos objetivos que 
acobamos de consagror. Niio tenho a menor du
vida de que os olcon~oremos nos prozos previstos. 
A solidez de nosso empreendimento e decorrencia 
de umo efetiva coincidencia de nossos respectivos 
interesses nocionois e representora, estou plena
mente seguro, um elemento importante niio openos 
para a Republica Federal do Alemonho e o Brasil, 
no solu~iio de seus problemas energeticos, mas 
tombem para o proprio relocionamento entre as 
Na~oes, como modelo de coopera~iio efetiva e 
igualitario. 
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. estimular os fluxos 
Comumcado do ltamaraty a lmprensa, 

de 27 de junha de 1975, d •t I t I • 
sabre o Acardo Brasii-RFA para Evitar a e cap1 a e ecno og1a 

Dupla Tributa~oo em Materia de Impastos sobre a Renda e o Capital 

0 Acordo Brasil-Republica Federal do Alemanha 
para Evitor a Duplo Tributo~oo em Materia de 
Impastos sobre a Renda e o Capitol tern por fina
lidade evitar que os rendimentos gerados em urn 
dos Estados contratontes e pogos a residentes 
do outro Estodo controtonte estejom sujeitos a 
pesodos impastos em ambos os Estodos signot6-
rios. 0 presente Acordo crio tombem condi~oes 
fovoraveis oo desenvolvimento dos relo~oes eco
nomicos entre o Brasil e a Republica Federal do 
Alemonha, estimulo os fluxos de capitol e tecno
logio olema para o Brasil, propicia o aumento do 
intercdmbio entre os dois poises, no campo cul
tural e cientlfico, e evito a evastio fiscal em ma
teria de impasto sobre a rendo. 

Para tal, o Acordo de Bitributo~tio fixa novas all
quotas de impasto incidente sobre dividendos, ju
ros e royalties, e regula a tributa~oo dos rendi
mentos decorrentes do exercicio de profissoes li
berois, dos rendimentos de ortistos, esportistos, 
professores e pesquisodores nos dois Estodos con
trotontes. 0 Acordo oindo isento de impasto os 
rendimentos dos estudontes e oprendizes residen
tes de urn Estodo controtonte que se encontrem 
no outro Estodo como estudonte univ~rsitorio, 
oprendiz, beneficiorio de doo~oo, subven~oo ou 
premio, ou como membro de progromo de coope
ro~tio tecnico governomentol. 

Pelo Acordo, os dividendos gerodos em urn Esto
do controtonte e pogos a residentes do outro Es
todo controtonte, podem ser tributodo~ tombem 
no Estodo onde sao gerodos, contonto que esse 
impasto noo excedo a 15% do montonte bruto 
dos dividendos (Artigo X). 

0 Artigo XI do Acordo estobelece que os juros 
gerodos em urn Estodo e pogos a residentes do 

outro Estodo controtonte podem ser tributados 
no primeiro Estado, desde que o impasto oi devido 
ntio excedo: 

a) 1 0% do mont ante bruto dos juros, se o seu 
benefici6rio for urn banco e se o emprestimo for 
concedido por urn periodo minimo de 7 onos para 
a compro de equipomento industrial; 

b) 15% do montonte bruto dos juros em todos 
os demois cosos. 

A tributo~oo dos royalties e regulodo pelo Artigo 
XII. 0 impasto incidente sabre os royalties, no 
Estodo de onde os mesmos derivom, noo poder6 
exceder: 

a) 25% do montonte bruto dos royalties prove
nientes do uso ou do concesstio de uso de marcos 
de industria. e comercio; 

b) 15% em todos os demo is casos. 

E importonte tombem ressoltor a inclusoo, no Ar
tigo XXIII do Acordo, do mecanismo conhecido 
como tax sparing, que consiste em abater do im
pasto devido, no Estodo de residencia do benefi
ci6rio dos rendimentos, o montonte do impasto 
que deveria ter sido pogo no Estodo de origem dos 
mesmos rendimentos, impasto este colculodo antes 
do redu~oo dos oliquotos previstas nos referidos 
Artigos X, XI e XII do presente Acordo. 

Por este meconismo, a diferen~o entre o montan
te do impasto pogo efetivomente pelo beneficiario 
do rendimento, no Estodo onde este e gerodo, e a 
quantia que e creditoda em favor do mesmo bene
ficiario, como imposto no Estado de suo residencia, 
constitui importante incentivo aos fluxos de ca
pitol entre os dois Estados signotarios. 

35 



Documento digitalizado pela equipe de Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais (http://www.mundorama.net).

"'"""" ,,. ''"id'"'" geisel exalta amizade e 
Ernesto Geisel, - • 

~:r,~ra:!1;d:b~~~~ coopera9a0 COm 0 urugua1 
do Uruguai, por ocosiiio do ossinotura dos dotumentos de Rivero, em 12 de junho de 1975 

discurso do presidente brasileiro 

Excelentissimo Senhor Juan Maria Bordaberry, 
Presidente do Republica Oriental do Uruguai, 

0 espirito de harmonia e boa inteligencia, vigente 
sempre no relacionomento entre nossos dois po
vos, est6 simbolizado no encontro que oro nos 
reune nesta hospitaleira cidade uruguaia de Rive
ro, froterna vizinha de Santana do livromento. 

Aqui estamos, Senhor Presidente, para celebror 
otos do mais transcendental importoncia para o 
desenvolvimento de nossos respectivos poises. 
Coincidencia feliz e o que o fa~amos no ano em 
que o povo uruguaio festeja o sesquicentenorio 
de sua independencia. Estes cento e cinquenta 
onos viram constantes, a perfeita concordia e o 
espirito de franca coopera~oo entre as duos Na
~oes. Quando, agora, concluimos o Tratado de 
Amizade, Coopera~oo e Comercio, noo estamos, 
pois, exprimindo urn voto a ser cumprido, mas 
consogrando umo realidade inalter6vel. 

um tratado para o presente e o futuro 

0 Tratado que acabamos de assinor estabelece urn 
grande quadro que aborca a coopero~oo nos se
tores politico, economico, finonceiro, comerciol, 
cultural, tecnico, cientifico e turistico. lnstrumen
to dinomico, que procuro mobilizer as potencioli
dodes de ambos OS poises, noo Jimito 0 COOpero
~00 prevista os preocupa~oes do presente. Permite 
ele, pragmaticamente, que protocolos adicionais 

ou outros tipos de atos internacionais venham 
agregar-se o sua moldura institucional b6sica, pa
ra fazer face os necessidades e conveniencia de 
nosso futuro relacionamento. Nesse sentido, sera 
importante o trabalho do Comissao Geral de Coor
dena~oo Brasileiro-Uruguaia, criada pelo Tratado, 
para identificar essos hip6teses odicionois de coo
pero~ao, no aprofundamento das rela~oes entre 
os dois poises. 

A ossinatura, tombem hoje, do Protocolo de Ex
pansoo Comerciol, reveste-se de especial signifi
cado. Fazemo-lo quando j6 sao significativos OS 
niveis de nosso intercdmbio. Aceitamos, pois, co
mo urn desafio, a expansoo maior mutuamente 
benefice, de nosso comercio. Para esse fim, en
caminhar-se-oo as negocia~oes a serem proxima
mente engajadas e que visom a diversificar e om
pliar as pautas de exporta~oo dos dois poises, o 
luz do situa~oo especial de que goza o Uruguai no 
Associa~ao Latino-Americana de Livre Comercio. 

mar, rios, lagos: caminhos da 
expansao comercial 

Os Convenios sobre Transporte Maritima e Trans
porte Fluvial e lacustre constituem adequado 
complemento dos instrumentos sobre expansoo co
mercia(, pois permitiroo mois r6pido escoomento 
a nossas correntes comerciais reciprocos e melhor 
aproveitomento o marinho rnerconte dos dois poi
ses. 

lgualmente importante para o desenvolvimento de 
nosso intercdmbio e a assinaturo, pelas institui-
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~oes boncarios competentes do Brasil e Uruguai, 
do Convenio de Cn!dito pelo qual o Brasil estende 
a Republica Oriental finonciomento para a oqui
si~;ao de bens de capitol no valor de 50 milhoes 
de dolores. Espero o Governo brosileiro que esse 
cn!dito erie condi~;oes mois fovoraveis para que 
a industria uruguoio posse competir com exito 
nos mercodos internocionois, impulsionondo, em 
especial, suas exporto~;oes para o Brasil. 

J6 dentro do marco criodo pelo Trotodo, celebro
mos, nesto data, o Acordo Basico de Coopera~;ao 
Tecnico e Cientifico. Estou certo de que tal Acordo 
produzir6 nitidos beneficios para o desenvolvimen
to economico e social de nossos povos, torefo pri
mordial de ambos os GovernOG. 

Outro ospecto do coopera~;ao previsto no Trotado 
que desejo oqui destocor, e 0 do desenvolvi
mento do setor triticolo uruguoio, objeto de Nota 
Complementor ao Trotodo, hoje, iguolmente, as
sinodo. 

Ressalto, com sotisfo~;ao, o Acordo a que chego
mos, por troco de Notes, sobre a fronteiro lateral 
maritima entre os dois poises e a definitive fixo
~;ao do Barra do Arroio Chui. Resolvendo-se, assim, 
a contento de ambos as partes, a questao resul
tante das peculiaridades daquele curso d'agua li
mitrofe, desoparecem oi OS problemas ligodos a 
delimito~;ao de nossas respectivos soberanias. 

coopera~ao bilateral em energia eletrica 

Senhor Presidente, 

0 "acordo-quadro" hoje celebrado vern trazer no
vo estimulo ao Programa de Desenvolvimento do 
Bacia do lagoa Mirim. Por ele, comprometemo
nos a concluir entendimentos destinados a com
pleter a molduro institucional e juridica para a 
coopera~;ao bilateral nesse importonte projeto. 
Entrementes, continuom os dois Governos a opro
fundar sua coopero~;ao no aproveitamento dos 
recursos do Bacia, do que e provo eloquente a 
assinatura, hoje, sob a egide do Comissao Mista 
Brasileiro-Uruguaia para o Desenvolvimento do la
goa Mirim, do contrato de execu~;ao do projeto de 
engenharia para o aproveitamento hidreletrico de 
Passo do Centurifio, no rio Jaguorfio. 

Reconhecendo a importdncia que o setor energ8-
tico adquiriu para a celebra~;ao do desenvolvi-
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mento economico, do o Brasil especial considera
~fio 6 sua possivel colabora~;ao para a constru
~fio do Usina Hidreletrico de Palmar. Serio para 
o Brasil motivo de orgulho porticipar nessa gran
de obra, de tanto relevdncia para o futuro desen
volvimento do Republica Oriental do Uruguoi. 

lguolmente de relevo reveste-se o Acordo sabre 
lnterconexoo Energetico, o qual preve a reolizo
~oo de urn estudo pelos entidodes competentes 
dos dois poises com vistas oo exame do viobili
dade de interligo~;ao entre a Central Termeletrico 
de Condioto, no Rio Grande do Sui, e o Central 
de Rinciio do Bonete, no Rio Negro. 

desenvolvimento solidario, diretriz dos 
documentos assinados 

Senhor Presidente, 

Tern o Brasil o sincero desejo de estobelecer com 
o Estodo Oriental umo frutifera coopero~;ao, fun
dada no respeito mutua e no ocotomento dos 
compromissos hist6ricos assumidos pelos dois poi
ses, com vistas 6 obten~;ao de reois beneficios para 
ambos as Partes. E politico do Governo brasileiro 
explorer, com as No~;oes omigos, todas as faixas 
de convergencies, num quodro franco e leal de 
trobolho comum, para tornor efetivo o desenvol
vimento solidario que, no mundo de hoje, nao e 
mois uma op~;ao e sim urn imperativo. 

Em numerosos oportunidodes tenho solientado a 
importdncio que o Governo brasileiro atribui a 
coopero~;ao com os poises irmaos do America la
tina. Nao me canso de ressoltar esse prop6sito, 
umo vez que exprime ponto cardeal de nossa 
politico exterior. Essa politico, no quadro mais 
omplo do otuo~oo global do Brasil, demonstra a 
prioridade que conferimos ao troto dos temos do 
Continente. 

Nao nos fascinam as solu~ies isolacionistas. A di
namica propria das sociedades que, como as nos· 
sas, se encontram em pleno processo de Cresci
mento e modemiza~ao, conduz necessariamente 
a esfor~os de estreita articula~ao entre suas eco
nomias, transformando-as em elementos harmoni· 
cos do sistema economico mundial. A interdepen· 
dencia nao e um fato a ser buscado no futuro, nem 
a ser artificialmente criado, mas constitui carac
teristica fundamental da economia international 
contemporanea. Nao acreditamos, porem, numa 
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interdependenda baseada na subordina~iio, que 
encontra suas raizes numa obsoleta divisiio inter
nacional do trabalho. Cremos, isso sim, na rique
:za da interdependencia, arrimada na coopera~iio 
e em oportunidades econ&micas eqiiitativas. Tal 
interdependencia e a unica capa:z de unir OS pOVOS 
e de contribuir para a harmonia da sociedade in
ternacional. 

E com esse espirito que concluimos os presentes 
atos vinculondo oinda mais nossos dois poises. 
Confiamos em que trorao para as nossas Na~oes 
ainda maiores perspectivas de crescimento e de 
harmonia. 

discurso do presidente uruguaio 

Excelentisimo Senor Presidente de Ia Republica 
Federotivo del Brasil, 

Permitidme que mis primeras palobros sean para 
expresor Ia satisfaccion y Ia alegria con que el 
pueblo oriental recibe vuestro presencia en su tier
ra, percibiendo en ella Ia renovation, una vez mas, 
de nuestro amistad y nuestro afecto. 

Bien sabeis, Senor, cual es Ia naturaleza profunda 
de los vinculos que ligan a nuestros pueblos, mas 
all6 de cualquier formula retorico, y sin necesidad 
de ella, por lo que Ia visita del Presidente del Bra
sil, es acogida por mi pueblo con el corozon obier
to o Ia simpatia y ol corino. 

Represent6is, en efecto, uno gran nacion, lleno de 
admirables logros y realizaciones, duena de una 
prodigioso vitalidad y un genio polifocetico, cuyo 
porvenir en el mundo es cierto y claro. Pero para 
los uruguayos, junto a esas conquistas validas, 
hijos del esfuerzo, los brasilenos significon por 
sobre todo una gran nacion hermona. 

Y esta visita es expresion cabal de tal hermandad, 
que nace en el viejo tronco iberico, se desarrollo 
a troves de los vicisitudes de Ia epopeya ameri
cana y culmina en Ia reolizacion de los ideales 
republiconos y de independencio. 

Pero este inmenso legado espiritual y afectivo del 
posado no es meramente motivo de evocacion u 
ocasion para reminiscencios gratas. Acorde con 
el propio sentido historico de nuestras relaciones, 

- que es decir, sentido creciente y constructive -
hay en ese legado un dinamico impulso para mo
delar el porvenir. 

los acuerdos mas trascendentes 
de Ia historia 

Fieles a esta consigna, nuestros gobiernos acaban 
de suscribir el mas trascendente conjunto de 
acuerdos en Ia historia de las fraternas relaciones 
de Uruguay y Brasil. Se inicia asi uno era de 
cooperocion sin precedente no s6lo por Ia ompli
tud de los campos que abarca sino por Ia honduro 
y operatividad que reviste. 

Es posible afirmar ahora que en esta fecha, Ia 
decision politico de nuestros gobiernos introduce 
un cambia cualitativo en los relociones mutuos, 
infundiendoles vigor y permanente dinamismo. 

Los documentos que se firman no constituyen lo 
instrumentation juridico de meras negociociones 
comercioles ni Ia formalizacion de uno obra sin
gular de beneficia mutuo; ni Ia consogracion inter
nacional de entendimientos en un sector especifico 
de interes comun. Ellos constituyen o troves de un 
enfoque global, un sistema integral de coopera
ci6n, que obarca todo el vasto campo de los rela
ciones reciprocas, desde lo politico hosto lo 
economico. Por ello el instrumento matriz de esto 
serie que se suscribe hoy ha sido bien denominado 
Tratado de Amistad, Cooperocion y Comercio. 

nueva etapa de coordination 

Porque se trata de iniciar una nuevo y propicio 
etopo de coordinaci6n de esfuerzos dentro de un 
amplio progromo de cooperacion binocional, he
mas deseado concluir en este acto, mediante el 
canje de rotificociones correspondiente, los troba
jos encaminados o Ia definitive fijoci6n de Ia 
Barra del Arroyo Chuy y del limite lateral mari
tima, estobleciendo odemas los procedimientos 
para Ia pronto iniciocion de las obros moteriales 
que den realidod fisica al des Iinde limitrofe. 

A Ia fijocion del limite en el Chuy sumomos pues, 
Ia consolidation de uno vasto frontero maritima. 
Consecuentes con nuestros trodiciones y con el 
espiritu que nos anima, hemos olejodo osi los 
posibilidodes de conflictos e incidentes esteriles, 
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creondo, en vez, nuevos horizontes para Ia coo
peration y el trobojo fecundo de nuestros pueblos. 
Es o Ia luz de grondes decisiones como esto que 
hemos ido construyendo en el tiempo el solido 
edificio de nuestros relociones, en cuyo contexto 
hoy escribimos este capitulo esenciol, lleno de 
virtuolidodes para el porvenir. 

Entre los diversos areas comprendidos por el Tro
todo se destocon los occiones conjuntos que ambos 
nociones se disponen o llevor a cabo en lo con
cerniente a Ia reolizocion de obros de infroes
tructuro, con un cloro y decidido proposito - y 
osl debo seiiolorlo - de impulsor aspectos b6sicos 
del desarrollo del Uruguay. Asi el impulso prio
ritorio que se dora ol progromo de Ia Cuenca de 
Ia laguna Merfn, con relocion ol cuol se firma hoy 
un controto importonte; y los ocuerdos inicioles 
referidos a Ia construccion de Ia represo hidro
electrico del Palmar, obro que, conjuntomente con 
Ia de Saito Grande, sera punto de opoyo del sis
tema energetico nocionol. 

Esto conciencio de los interrelociones que importo 
Ia reolidod geoeconomico ho determinodo tombien 
a nuestros dos poises a encoror occiones conjun
tos en otros areas basicos como los telecomuni
cociones, Ia interconexion de los sistemas electri
cos, Ia infroestructuro viol y ferroviorio. 

agro: combination de esfuenos 

La complementocion de los producciones ogrorios 
es otro de los objetivos que se concreton en esto 
ocosion. Brasil y Uruguay han intercombiodo tro
dicionolmente bienes ogropecuorios porque osl lo 
han determinodo los exigencios de sus respectivos 
consumos y Ia reolidod de sus condiciones natu
rales. 

Pero cosi nodo se ho hecho hosto ohoro para 
posor de Ia octividod mercontil propiomente dicho 
para entror o Ia conjuncion o combinocion de es
fuerzos productivos. 

los entendimientos que consignomos en este octo 
con relocion o Ia producci6n triguero uruguoyo 
que se destinora ol mercodo brosileiio, con bose 
a esfuerzos conjuntos, constituyen un primer e 
importonte paso en esto nuevo direccion. Estoy 
seguro que 0 partir de el, se iniciora uno promi
sorio etopo de coordinocion de octividodes de 
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investigocion, intercombio de tecnicos y experien
cios, y celebrocion de ocuerdos comercioles para 
Ia regulocion y mejoromiento de los intercombios 
ogrfcolos. 

exportar o perecer 

Para el Uruguay Ia ampliocion de su economla 
externo, a troves de oportunidodes efectivos de 
mercodo, es condicion indispensable para su de
sarrollo, y cosi podrfo decirse, para su supervi
vencio. 

El lema britanico de "exportor o perecer" es para 
nosotros un llomodo a Ia responsobilidod nacio
nol. El desarrollo industrial del pols no puede 
concebirse con el exclusivo opoyo de uno demondo 
inferno limitodo por Ia estrechez del mercodo 
y por Ia mognitud poblocionol, e inelastico por el 
reducido coeficente de crecimiento demogr6fico y 
por los elevodos niveles de ingreso per capita yo 
olconzodos por sus hobitontes. 

El comercio exterior se convierte entonces en uno 
de los instrumentos principoles del desarrollo y 
tonto el entorno geogr6fico y economico como los 
cifros frfos y objetivos indican con cloridod que 
sin perjuicio de Ia necesorio politico de diversifi
cocion de los mercodos de exportocion que esta 
ejecutondo empeiiosomente el Gobierno de Ia Re
publica, el marco regional constituye uno opci6n 
de impostergoble concrecion. 

Dentro de ese marco, el Brasil, por rozones indudo
bles, surge como un mercodo de fundamental im
portoncio. El Trotodo de Amistad, Cooperoci6n y 
Comercio presto especial consideroci6n en el cam
po de los relociones comerciales biloteroles a Ia 
situoci6n de menor desarrollo economico relativo 
del Uruguay, dondo alto ejemplo de reolismo, y 
sobre todo, de genuino y sincero proposito de coo
perocion. 

amplio acceso al mercado brasileiio 

El Protocolo de Expansion Comercial ho sido elo
borodo con el doble proposito de intensificor y 
diversificor el yo importonte comercio recfproco 
y de brindor o los producciones uruguoyos, om
plios oportunidodes de occeso ol mercodo brosi
leiio, unico forma, por lo demos, de fortolecer 
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Ia copocidod de compro del pais que permitir6 
oumentar las adquisiciones nacionales de bienes 
brosilenos. Estoy seguro de que en Ia oplicoci6n 
practice de este instrumento, concretoremos este 
objetivo, osi como el de logror un rozonoble equi
libria de los intercombios biloteroles. 

El ocuerdo finonciero que han suscripto los outori
dodes de los instituciones competentes de los dos 
poises, estableciendo una linea de credito para Ia 
adquisici6n por porte del Uruguay, de bienes bra
silenos de capitol necesarios para el reequipomien
to industrial de mi Pais, esta directamente vincula
do a este progroma comercial. 

No debe verse en esta operaci6n solo un acuerdo 
crediticio, o un mero acceso del productor uru
guayo a una fuente de suministro de alta eficien
cia productive y adecuoda tecnologia, porque, ode
mas, se procura con ella que Ia industria uru
guoyo se renueve para poder oprovechor las 
oportunidodes comerciales que le brinda el Pro
tocolo de Expansion Comercial. 

transporte equilibrado 

El incremento del comercio representora moyores 
exigencies de tronsporte. La creciente incidencia 
del costa de los fletes en los operaciones comer
dales oumento paulatinomente Ia importoncia fi
nonciero de los servicios de movilizaci6n de cargos 
y requiere uno equitotivo coparticipaci6n en los 
beneficios del tronsporte. Por tal raz6n nuestros 
dos poises han resuelto distribuir esos beneficios, 
en lo que tiene que ver con el tr6fico maritima, 
sabre bases paritarias, dando otro ejemplo prac
tico de uno adecuodo consideroci6n del interes 
comun, sin egoismos ni privilegios unilaterales, 
suscribiendo un tratodo equilibrodo para regular 
los tr6ficos de cargo. A ello se agrego que igual 
criteria se oplico, por media de otro instrumento 
similar, al tronsporte fluvial y locustre, cuya po
tenciolidod se ve aumentodo por las obras comu
nes que encore el programa de Ia Cuenca de Ia 
laguna Merin. 

La coloboroci6n en materia de tronsporte terres
tre, que tombien preve el Trotodo, complete este 
cuodro auspicioso de aprovechamiento comparti
do de los beneficios de esto importante actividad 
derivodo del comercio. 

turismo reciproco 

El turismo regional es sin duda uno dinamico in
dustria, en constonte crecimiento, a Ia que el 
Uruguay le osigna capital importoncia, desde 
el punta de vista del rendimiento econ6mico. Pero 
tombien, y primordialmente, en el coso de nues
tros poises, es vehiculo para Ia mejor compren
si6n de los pueblos amigos a troves del constante 
flujo y reflujo de los contactos personales. El Uru
guay es pais de turismo y tambien lo es el Brasil. 
Yo se han logrado entendimientos importantes en
tre las outoridades competentes de ambos nacio
nes en diversos aspectos de Ia actividad turistica 
y, como lo preve el Trotado, ha de aumentarse 
en el futuro Ia cooperoci6n bilateral en este cam
po, con objetivos mas amplios y novedosos, como 
el del desarrollo de los areas de interes turistico 
comunes de ambos poises. 

Hoy firmomos osimismo un Trotado de coopero
ci6n tecnico y cientifico que do bases opropiodos 
para uno intense cooperoci6n en el moderno cam
po de Ia ciencia y Ia tecnologia, ampliando las 
posibilidades de una coloboraci6n que yo est6 
dando sus frutos en sectores especificos y median
te Ia cual se comparten conocimientos, se ahorron 
esfuerzos y se capaciton los tecnicos nacionales 
en el ejercicio de acciones moncomunadas. 

Ese conjunto de acuerdos interpreta bien el deci
dido prop6sito de nuestros Gobiernos de incre
mentor sustancialmente las relaciones en todos 
los campos y a Ia vez, do comienzo, desde ahara, 
a Ia ejecuci6n de ese vasto programa, con accio
nes concretes de Ia mas alta significaci6n. 

los caminos creodos a troves de los presentes 
instrumentos son innumerobles. Conforme a Ia 
filosoffa politico que anima al Gobierno uruguayo, 
confio en Ia capacidad y dinamismo del sector pri
vado para desarrollor con imaginaci6n y eficiencio 
todas los posibilidodes que se abren y para coo
perar en forma creative en Ia mejor eficacia de 
las c16usu las pactadas. 

desafio a Ia capacidad creadora 

Cabe decir, pues, que el resultado olcanzado hoy, 
es, por su propia trascendencia un objetivo en 
sf mismo, un punta de llegada como expresi6n 
actual de nuestro amistad secular. Pero, sin duda, 
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los ocuerdos de Rivera son tambien una apertura 
al porvenir, un llamado y un desaffo a Ia capaci
dad creadora y a Ia audacia constructive de nues
tros pueblos, una ventana abierta a las oportuni
dades y esperanzas de Ia juventud. 

Ante el pesimismo de tantos en el mundo, desani
mados por los efectos de una coyuntura universal 
desfovoroble que nosotros no provocamos, el octo 
internacional de hoy es una respuesta llena de 
confianza e inspiradora a Ia vez de soluciones 
renovados: en vez de un encerromiento esteril y 
regresivo, una opertura amplia y constructive. Asi 
se inyecta nuevo vigor a las economics y se mul
tiplican las oportunidades de trobajo, respondien
do de este modo a Ia esencial preocupacion hu
mane. 

Aunque en apariencia me aleje, Senor Presidente, 
de Ia materia concreto de los instrumentos sus
critos, deseo sefialar que en el pensamiento del 
Gobierno uruguayo hay una consideration politico 
superior: estamos celebrondo actos internaciona
les de paz, con un sentido de servicio directo y 
tangible a los pueblos, de beneficia y oportunida
des para los seres humonos concretos, de carne 
y hueso, en coda uno de nuestros poises. Y esta 
tombien es uno respuesto, Ia mas elocuente, Ia de 
las occiones. 

paz como respuesta a los violentos 

Uno respuesta a los violentos - en especial a los 
profetas y octores de Ia guerra subversive y ter
roristo - que pugnon por destruir todo en su 
lucha por el poder, sembrondo en su camino el 
odio y excitondo las potencies mas sombrios del 
hombre. 

Como el Nuevo Testamento, nos alineamos bajo 
Ia odvococi6n valido para todos: "Bienaventura
dos los que buscon Ia paz, porque eltos seran 
llamodos hijos de Dios". 

Pero es tambien una respuesto con hechos a Ia 
demagogic corruptoro, hobituada a traficor con 
las esperanzos y las angustias de los humildes. 

las obros de paz que se moterializon en los pre
sentes instrumentos son expresion fiel de nuestro 
pasodo - tan estrechamente ligodo - y de nues
tro futuro, pleno de uno comun vococion de coo
peraci6n y servicio. Marcon una perspective supe-
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rior, mas humona, frente a Ia alternative falaz de 
Ia violencia. Convocon a to unidod, at trabajo y 
ol entendimiento. 

Armonizan, por tanto, con el coracter y el sentido 
del propio proceso politico del Uruguay de hoy, 
encaminado a uno renovocion profunda en paz, 
con hechos reoles de hondo contenido y objetivo 
social pero sin las estridencias de Ia demagogic. 

No cobe dudo de Ia signification que estos octos 
tienen para nuestros dos poises. Pero es nece
sario decir que su proyeccion es oun mayor. 

Son ejemplo en esto region del mundo de un nuevo 
metodo para realizer Ia cooperocion y Ia comple
mentocion de los economfas, de llevor odelonte 
una integrocion a Ia medida de los posibilidodes 
reoles de coda uno de los partfcipes, osegurondo 
a coda cual un resultodo verdaderomente recipro
co en sus intercombios a Ia luz de Ia diferencio 
existente entre los economics y todo elto con 
respeto pleno a Ia independencio y soberonfa no
cionales. 

El Uruguay piensa que entendimientos asi carac
terizodos son Ia herromienta ideal para Ia inte
grocion de Ia Cuenca del Plato, para Ia formocion 
de uno vasto area de cooperacion economica en 
Ia porte sur de America, modeloda con flexibili
dad y progmotismo, dentro del marco de Ia inte
gracion formodo por el Tratodo de Montevideo. 

De este modo, grodualmente, se podra construir 
un sistema outenticomente adoptodo a las necesi
dades y realidades, operotivo y respetuoso de los 
objetivos nocionoles de coda pols, y a to vez, 
con presencia y significocion mundioles. 

Asi se habra conformodo uno herromienta util pa
ra desorroltornos plenomente en esta region del 
mundo bendecido por las mas grandes posibili
dodes. 

rivera y livramento: una comunidad 
eiemplar 

Senor Presidente: 

Bien esta que hayamos elegido este Iugar para 
nuestro encuentro y para suscribir estos do
cumentos. En el nuestros pueblos se enlozon efec
tivamente con vinculos humanos inconmovibles, 
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senal6ndonos a los gobernantes, con esa realidad, 
el mandate para una politico froterna. 

la comunidad ejemplar de estas ciudades de Ri
vera y livramento que hoy saludan nuestras con
cordancias, constituye testimonio vivo de las po
sibilidades de una autentica hermandad con afir
maci6n de las respectivas individualidades. Y es 
expresi6n tambien del natural impulso del hom
bre hacia el entendimiento, cuando su espfritu se 
Iibera hacia su vocaci6n de paz. 

Asi, a lo largo del tiempo, estos pueblos a Ia vez 
que van definiendo su personalidad, van tambien 

desarrollando su solidaridad, sintiendo coda uno 
como propias las alegrias y las tristezas del otro, 
entrelazando en el curso de Ia historic sentimien
tos que son inconmovibles, porque tienen su rafz 
en Ia condici6n humane misma. 

Que este testimonio, Senor Presidente, que rodeo 
y do calidez al encuentro que hoy celebramos, sea 
para nosotros y para quienes nos sucedan, sefia 
y guia en los actos de gobierno. 

Asi habremos logrado impulsar a nuestras socie
dades hacia su plenitud humane. 
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Discursos dos Presidentes Ernesto brasi I e rom en ia, suas 
Geisel, do Brasil, e Nicolae 

~~t~sres:f~re:i~o Raoom~~i:fe, ~: afi n idades e d iferen~as 
Estado romeno, no Palac1o V 

ltamarofy de Brasflia, em 4 de junho de 1975. Solene Declara~ao Conjunta, assinada em 
5 de junho par Geisel e Ceausescu, e Comunicado do ltamaraty a lmprensa, de 7 de junho 

discurso do presidente brasileiro 

Senhor Presidente Nicoloe Ceausescu, 

E motivo de honrosa satisfa~oo para mim receber 
a visita oficial de Vossa Excelencia. 

Bern sei que noo e este seu primeiro contato com 
o Brasil. Contudo, e esta, sim, o primeiro vez que 
o meu Pais acolhe, oficiolmente, urn Chefe de 
Estado romeno. 

A presen~a de Vossa Excelencia tern urn signifi
cado especial, pais revelo o desejo reciproco que 
nos anima de estreitar, a nivel de Governo, os 
la~os de omizade que unem nossos povos. 

origens latinas comuns 

Por certo, e do mesmo modo que sucedeu no Ro
menia, a civiliza~oo brasileira noo repouso apenas 
no seu patrim6nio Iatino. Enriqueceram-no ele
mentos aut6ctones e africanos, seguidos de con
tribui~oes de quase todas as civiliza~oes do globo. 
Mas ficou-nos, o todos os brasileiros, a lingua por
tuguese, a vincular-nos de forma muito especial 
as nossas origens Iatinos e ficaram-nos, tambem, 
sentimentos e ofinidades que compartimos praze
rosamente com os demais povos do grande familia 
latina. 

As relo~oes entre nossos poises sao ontigas e mar
codas por felizes eventos indicatives do importon
cio que nossos homens de Estado sempre lhes 
atribuiram. 

Noo se esqueceu o Brasil do gesto de apre~o com 
que foi distinguido pelo Governo do Romenio, oo 
mandar·nos, quando dos albores de sua afirma~oo 
como Estado soberano, a Missoo Voinescu, encar
regada de anunciar oficialmente o independencia 
do Romenia ao Governo brasileiro. 

respeite mutuo, base de rela~oes entre 
povos e governos 

Mais tarde, seriamos objeto de nova deferencia 
por parte de seu pais, ao eleger o Brasil para aqui 
estabelecer sua primeira lego~oo no America la
tina. 

Em epocas mais recentes, nos hros da diplomacia 
multilateral, brasileiros e romenos temos atuado 
freqiientemente de acordo na defesa de principios 
que nos sao comuns. Mesmo quando nossos pon· 
tos-de-vista foram divergentes, nunca nos faltou, 
no trato reciproco ou com outras N~oes, o res
peito mutuo e a boa-fe, base da coopera~iio entre 
todos os povos e Governos. 

No plano bilateral, o desejo de acelerar o desen
volvimento econ6mico de nossos poises e de elevor 
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o nivel de vida de nossos povos fovorece moior 
estreitomento dos relo~oes economico-comerciois, 
tanto mois que nossos economios opresentam 
apreci6vel grou de complementoridade. 

c:oopera~ao para expansao de interc:ambio 

Nesse sentido, podemos felicitar-nos pelo quadru
plica~oo do valor de nosso comercio bilateral, no 
periodo compreendido entre 1972 e 1974. Tal 
resultado, j6 par si altomente significative, de
ver6 ser ultrapossodo, a vista dos negocios con
templodos em futuro proximo e do coopera~oo 
que estamos iniciondo para expansoo de nosso 
intercambio a mais long.o prozo. 

Senhor Presidente, 

0 ecumenismo, principia basilar do mais amplo 
convivencia humana, tern marcado de modo muito 
nitido as destinos do Brasil e do Romenia. 

No plano inferno, o ecumenismo presidiu a pro
pria forma~oo do Estado brosileiro, permitindo 
que contingentes locais, europeus, africanos e 
asi6ticos, de bases culturais e religiosas diferen
tes, se amalgamassem harmoniosamente num so 
povo. 

ec:umenismo e c:olabora~ao sem desconfian~as 
estereis 

Transplantado para o plano internacional, o 
ecumenismo impoe-nos procurar o convivio das ou
tras na~oes, despidos de desconfion~as estereis, 
imunes as ambi~oes de hegemonio e refrat6rios 
aos alinhamentos automoticos. Nossa regra de 
convivencia e a adesio irrestrita ao principio do 
direlto dos povos a autodetermina~io e a seu co
rolcirio indispenscivel - a nio-interven~io nos 
assuntos infernos de outros Estados. Para nos, a 
igualdade iuridica dos Estados nio e apenas um 
conceito abstrato, mas sim uma no~io positiva, 
inspirada por sentimentos de respeito e de fra
ternidade international. 

Desejomos realizar nosso destino com a coloboro
~oo das demais na~oes e niio as suas expensas. 
Orientado pelos principios do respeito mutuo, da 
igualdade, da autodetermina~io e da nio-inter
ven~io, o Brasil estci disposto a cooperar com 
todos os paises que compartilham dessas diretri-
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zes bcisicas, respeitando as op~Oes fundamentais 
que cada povo legitimamente fa~a para o seu 
destino e permanecendo fiel as op~oes de nosso 
proprio povo. 

Senhor Presidente, 

ldeais semelhantes a esses que inspiram o Go
verna brasileiro vern sendo objeto do incansovel 
atividade do pais e do Governo de Vossa Exce
lencia. 

Estou certo de que, buscando alargar os terrenos 
do coopero~Cio possivel, a servi~o dos interesses 
e dos ideais que fundamentam a a~iio de nossos 
respectivos Governos, estamos pondo em pr6tica 
os mais elevados principios do convivencia amis
tosa entre na~oes. 

E fundada esperan~a minha que esfor~os como os 
dos nossos paises tenham sobre os outros povos 
e governantes o nobre efeito de estimulci-los a 
preferir, ao antagonismo, a busca do entendimen
to em meio a diversidade. Se lograrmos tal efeito, 
Senhor Presidente, estaremos, por certo, contri· 
buindo em muito para a paz e a seguran~a inter· 
nacionais. 

Com o pensamento voltado para nossos esfor~os 
de afirma~iio nacional, de luta contra o subdesen
volvimento e de instaura~oo de umo nova era de 
paz, de prosperidode social e de seguran~a para 
todos os povos, ergo minha to~a, em nome do 
Na~iio brasileira, pela crescente prosperidade do 
povo romeno e pela felicidade pessoal de seu ilus
tre Presidente e do Senhora Ceausescu. 

discurso do presidente romeno 

Senhor Presidente Ernesto Geisel, 

Desejo expressar os meus agradecimentos e de 
minha esposa pela recep~oo cordial que nos pro
porcionaram, pela aten~iio e hospitalidode com 
que somas cercados no vosso pais. 

Regozijamo-nos porque, respondendo ao vosso amo
ve! convite, temos a oportunidode de visitor o 
Brasil e conhecer diretamente a vida e as preo
cupo~oes do grande na~iio brasileira, de que nos, 
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os romenos, nos sentimos ligados por fortes afini
dades de origem, lingua e culturo. 

Viemos ao vosso pais animados pela conv1c~ao 
de que existem todas as possibilidades e condi
~oes para que, dentro do espirito de antigas e 
belos tradi~oes, entre a Romenia e o Brasil se 
desenvolva urn diologo frutuoso, uma colabora~fio 
proficua e sempre mais estreita, que leve ao ini
cio de uma nova e importante etapa no hist6ria 
das rela~oes entre os dois poises. 

Como se sabe, jci no segundo metade do seculo 
passado, entre nossos poises estabeleceram-se con
totes e rela~oes significativos dos sentimentos de 
simpatia mutua, nutripos pelos povos romeno e 
brasileiro no sua luta por urn desenvolvimento li
vre e independente. Nosso povo nfio se esquece 
de que o Brasil foi urn dos primeiros poises que, 
hci cerca de urn seculo, reconheceram a indepen
dencia do Romenia, confiando em que "o desen
volvimento do Estado romeno e util para o equi
libria europeu e oferece uma garantia de progres
so e prosperidade no Oriente". 

atua~ao comum pela paz e entendimento 
entre os povos 

Depois do Primeira Guerra Mundial, as rela~oes 
romeno-brasileiras concretizaram-se no cria~fio de 
Consulodos e, mais tarde, no cria~fio do primeira 
representa~fio oficial do Romenia no Continente 
latino-omericano, no Rio de Janeiro, assim como 
no conclusfio de acordos e entendimentos. E urn 
motivo de satisfa~fio para nos o fate de, no pe
riodo entre as duos guerras, a Romenia e o Brasil 
terem atuado em comum no ambito do liga das 
Na~oes - o mais alto foro internacional do epoca 
- pela causa do paz e do entendimento entre os 
povos. Nos ultimos anos, a colabora~fio romeno
brasileira revestiu-se de novo e poderoso impulse, 
com base em acordos de trocas comerciais e coo
pera~oo tecnico-cientifica. 

A Romenia dcsenvolve amplas relo~oes de cola
bora~ao com os poises do Continente latino-ameri
cano, apreciando-lhes a politico de desenvolvimen
to independente e de emprego das riquezas nacio
nais em beneficia mutua. 

Nesse contexte, regozijamo-nos por visitor o vosso 
pais, que desempenha um papel importante na 
America Latina e em toda a politica mundial. Tan-

to a Romenia como o Brasil estio profundamente 
empenbados no proprio desenvolvimento economi
co-social acelerado. 

Este desejo, assim como a necessidade de acom
panhar de perto a gigantesca revolu~fio tecnico
cientifica, que se esto realizando no mundo, sao 
de natureza a estimular fortemente a colabora~fio 
multilateral entre os nossos poises. Uma garantia 
desta evolu~io e a estrutura~io das rela~oes ro
meno-brasileiras baseada nos principios da plena 
igualdade de direitos, respeito a independencia e 
soberania nacional, nio-ingerencia nos assuntos 
infernos e vantagem mutua. Servindo aos interes
ses de ambos os povos, o desenvolvimento do nos
so colabora~oo constituirci tambem uma contri
bui~fio concreto para o esfor~o mundial em pro
mover urn clima internacional novo, fundado no 
confian~a e no colabora~fio entre as na~oes. 

desenvolvimento livre e independente em 
clima international de seguran~a 

Vivemos numo epoca em que os problemas do 
colabora~ao internacional, do coopera~fio entre 
os Estados e os povos foram apontados com cres
cente prenuncio. Atravessamos um periodo em que 
se verificam grandes transforma~oes historicas, 
mudan~as profundas no confronto international de 
for~as, em que se afirma cada vez mais forte
mente a vontade dos povos de serem donos abso
lutos de suas riquezas, de seus destinos, e de se 
desenvolverem livres e independentes, num clima 
international de paz e seguran~a. Como resulta
do disso, faz-se sentir nos rela~oes internacionais 
urn curso favoravel ao desanuviamento e a cola
bora~fio. Apesar disso, ha ainda for~as que podem 
por em perigo essa colabora~fio e essa seguran~o 
internocional. Eis por que, e mais do que nunca, 
a vida international impoe o fortalecimento da 
confian~a e da colabora~io de todos os Estados, 
para a intensifica~io de um curso favoravel a 
distensio, a elimina~iio da politica de for~a e 
de amea~a com a for~a, ao apaziguamento dos 
focos de conflitos e tensao que ainda existem 
em varias regioes do mundo, a renuncia a con
frontos armados e a solu~iio de problemas em liti
gio por vias politicas. Nesse espirito, tornam-se 
necessaries medidas decisivas para o desmantela
mento dos blocos e das bases militares estrangei
ras, pelo desarmamento e, principalmente, pelo 
desarmamento nuclear. 

47 



Documento digitalizado pela equipe de Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais (http://www.mundorama.net).

chipre e oriente medio, preoeupa~ao mundial 

Nesse contexto, desejo lembrar o esfor~o do Ro
menia pela concretiza~ao do seguran~a no Europa 
continental - onde eclodiram as duos guerras 
mundiais e onde se acha concentrado atualmente 
o maior arsenal militar conhecido no hist6ria -
pela realiza~ao de uma Conferencia geral europeia, 
no mais alto nivel para a solu~ao do conflito 
de Chipre, por meios pacfficos, e refor~o do co
labora~ao e do paz nos Balcas. Pronunciamo-nos 
firmemente pela cria~ao de regioes desatomizadas, 
de boa vizinhan~a e de amizade entre os povos. 
A Romenia est6 tambem profundamente preocupa
da com a situa~ao do Oriente Medio, cuja solu~ao 
urgente constitui uma necessidade imperiosa, tan
to para a paz no regiao do Mediterroneo como 
em todo o mundo. 

Niio podemos ignorar a realidade de que, em nos
so planeta, uma parte eonsidercivel da humani
dade estci ainda no estcigio de subdesenvolvi
mento. 

A solu~ao deste intrincado problema exigirci a 
renuncia a politico imperialista, eolonialista 
e neocolonialista - que levou a divisao do mundo 
em poises ricos e pobres - e a promo~iio de uma 
politico eqiiitativa, para a instaura~iio de uma 
nova ordem economiea internaeional. 

A complexidade do vida internacional atual pede 
que todos os poises, independentemente de tama
nho ou regime, participem ativamente no solu~ao 
dos problemas com vistas ao estabelecimento de 
uma paz duradoura em todos os continentes. i 
uma necessidade historiea do mundo de hoje que 
OS poises, pequenos e medios, OS poises em vias 
de desenvolvimento, OS poises nao-alinhados -
que siio a maioria e estiio diretamente interessa
dos na garantia da paz e do desanuviamento -
tenham um papel mais ativo na vida interna
tional 

Desse modo, desejo lembrar o importante papel 
que tern de desempenhar a ONU e os outros or
ganismos internacionais - com a participa~ao 
eqi.iitativa de todos os Estados - no solu~ao dos 
intrincados problemas com que se debate a hu
manidade. 

Senhor Presidente, 

Expressando uma vez mais a satisfa~ao por nos 
encontrarmos no seu belo pais, desejo exprimir a 
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convic~ao de que nossa visita abrir6 novas possi
bilidades de frutuosa colabora~ao romeno-brasi
leira, tanto no plano bilateral como no mundial, 
em aras do instaura~ao de urn clima de paz e de 
seguran~a entre os povos. 

Com essa aspira~ao desejo brindar a saude de 
Vossa Excelencia, Senhor Presidente, e do esti
mada Senhora Geisel, ao bem·estar e felicidade do 
amigo povo brasileiro, e a colabora~ao pacifica 
entre todas as na~oes do mundo. 

solene declara~ao conjunta 

0 Presidente do Republica Federativa do Brasil e 
o Presidente do Republica Socialista do Romenia, 

tendo-se encontrado em clima cordial, construtivo 
e amistoso, que reflete as rela~oes de estima e 
respeito mutuos existentes entre OS pOVOS do 
Brasil e do Romenia, 

dispostos a estreitar ainda mais essas rela~oes, 
assentando-as sobre os princfpios do direito e do 
justi~a internacionais, 

animados pelas afinidades de idioma e cultura que 
facilitam o entendimento e propiciam a aproxima
~ao entre os povos brasileiro e romeno e entre 
seus governantes, 

convencidos de que o respeito mutuo e a boo-fe 
no trato com outras nacoes e no cumprimento 
das obriga~oes internacionais constituem as bases 
de uma amizade firme entre todos os povos e Es
tados e, destarte, urn dos pressupostos fundamen
tais do manuten~ao do paz e do seguran~a inter
nacionais, 

em nome de seus poises, solenemente 

declaram 

I - A servi~o do paz e do desenvolvimento, rea
firmam sua fidelidade aos princfpios fundamentais 
do direito internacional, sobre os quais o Brasil 
e a Romenia assentam suas rela~oes bilaterais e 
com os demais Estados, e que constituem a ga
rantia de rela~oes internacionais seguras e pro
veitosas para todas as Na~oes, conferindo parti
cular relevo aos seguintes principios: 

··-~ 
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1 . o direito de coda Estado a liberdade, 
a independencio e a soberonio no
donal; 

2. o direito inalienavel de coda povo a 
escolher e desenvolver livremente seu 
sistema politico, economico e social, 
de acordo com seus interesses pr6-
prios e sem nenhuma ingerencia 
alheia; 

3. o dire ito de coda Estado a dispor li
vre e soberanamente dos seus recur
sos naturais, para promover seu de
senvolvimento economico e social e o 
bem-estar de seus povos, sem nenhum 
obstaculo externo; 

4. a plena igualdade de direitos entre 
todos os Estados, sem distin~ao quan
ta a extensao territorial e popula~ao, 
nivel de desenvolvimento ou sistema 
politico, economico e social; 

5. o direito de coda Estado a participar, 
em condi~oes de plena igualdade, do 
exame e do solu~ao dos problemas in
ternocionais de interesse comum; 

6. o direito de coda Estado a estabele
cer coopera~ao mutuamente proveito
sa, em qualquer dominio, com outros 
Estados; 

7. o dire ito e a obriga~ao dos Estados, 
independentemente de seu sistema po
litico e social, de contribuir para a 
paz e seguran~a internacionais e de 
favorecer o progresso economico e so
cial de todos os poises, especialmente 
daqueles em vias de desenvolvimento; 

8. a obriga~ao de todos os Estados de 
nao interferir, sob nenhuma forma ou 
pretexto, nos assuntos internos ou ex
ternos de outro Estado; 

9 . a obrigo~ao dos Estados de respeitar 
o inviolabilidade das fronteiras e a 
integridade territorial de outros Esta
dos; 

1 0. a obriga~ao dos Estados de abster-se, 
em suas rela~oes internacionais, de 

toda classe de coer~ao de ordem mili
tor, politico, economica ou de outra 
natureza, e de renunciar a amea~a ou 
ao uso de for~a, em qualquer circuns
toncia e sob qualquer forma, contra 
outro Estado, em viola~oo a Carta das 
Na~oes Unidas; 

11 . a obriga~oo de todos os Estados de 
somente solucionar suas disputes in
ternacionais, por meios pacificos; 

12. o direito inerente a coda Estado a au
todefesa individual ou coletiva, con
forme o Artigo 51 do Carta das Na
~oes Unidas; 

13. o dever de coda Estado de cumprir 
com boa-fe as obriga~oes assumidas 
conforme a Carta das Na~oes Unidas 
ou decorrentes dos principios e regras 
do direito internacional geralmente 
reconhecidos, ou de acordos interna
cionais em vigor de que seja parte. 

Em sua interpreta~ao e aplica~oo, esses princfpios 
fundamentais do direito internacional sao interli
gados e coda urn deles deve ser interpretado no 
contexto dos demais, impondo-se sua estrita obser
vancia por todos os Estados em suas rela~oes re
ciprocas. 

II - Proclamam sua vontade comum de desenvol
ver os rela~oes entre seus poises, animados por 
principios de amizade, respeito e mutua proveito, 
tendo concordado em promover a ado~ao de me
didos adequadas para incentivar a expansoo do 
comercio e a coopera~ao no campo industrial, cien
tifico e tecnico. 

Ill - Favorecem o estreitamento das rela~oes bi
laterais, em particular de comercio e de coopera
~ao economica em setores especificos de interesse 
comum e, ao mesmo tempo, a intensifica~oo dos 
contatos oficiais e o estabelecimento de vfnculos 
diretos entre institui~oes, empresas, firmas e or
ganiza~oes economicas, financeiras e tecnicas de 
ambos os poises, bern como de formas modernas 
de coopera~ao entre si e com terceiros mercados. 

IV - Tomando nota, com particular ogrado, dos 
resultados obtidos pela Ill Reuniao do Comissao 
Mista Brasii-Romenia, o qual indicou o existencio 
de omplos possibilidades e de condi~oes propfcios 
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para o r6pido crescimento e diversifica~ao das 
trocas comerciais, e para o estabelecimento de 
projetos de coopera~ao numa serie de setores eco
nomicos especfficos, ap6iam a convoca~ao, em 
base regular, da Comissao Mista, com o fim de 
revisor o estado das rela~oes economicas bilate
rais. 

V - Manifestam-se confiantes em que a entrada 
em vigor do novo Acordo de Comercio e Pagamen
tos ter6 efeito dinamizador sobre as rela~oes co
merciais, que se vinham ressentindo da falta de 
instrumento normative adequado ao atual nivel 
de desenvolvimento dos dois poises e as poten
cialidades de seu intercombio. 

VI - Expressando satisfa~fio pela recente con
clusfio de acordos e protocolo nos areas da tecno
logia farmaceutica, do credito a siderurgia, e da 
minera~fio, real~am sua importoncia para a pro
mo~ao de negocia~oes futuras de acordo geral de 
coopera~ao economica e tecnica. 

VII - Felicitando-se, ademais, pela assinatura do 
Convenio sobre Transportes Maritimes, registram 
sua convic~fio de que a aplica~ao desse novo ins
trumento muito contribuir6 para melhorar o trans
porte maritimo entre os dois poises, em beneficio 
do comercio bilateral e das respectivas marinhas 
mercantes. 

VIII - Concordam, ainda, em que o desenvolvi
mento das tradicionais rela~oes de amizade entre 
os povos brasileiro e romeno requer melhor co
nhecimento recfproco de seus valores espirituais e 
materiais e, portanto, a amplia~ao e o aprofunda
mento dos contatos e do intercombio, principal
mente no campo da ciencia e da tecnologia, o 
que poder6 ensejar a negocia~ao de urn acordo em 
tal campo. 

IX - Convem em aperfei~oar as consultas e a 
coopera~fio entre os dois poises nos Na~oes Unidas 
e em outros 6rgaos e agencias internacionais, com 
vistas a promover uma melhor compreensao entre 
os povos e a fortalecer a posi~ao dos poises em 
desenvolvimento em suas rela~oes economicas in
ternacionais. 

X - Ao considerarem as profundos modifica~oes 
que se processam no quadro international contem
poroneo e que podem abrir caminho para o avan
~o das rela~oes internacionais, rumo a distensfio 
e a coopera~fio entre Estados, assinalam a impor
toncia da contribui~fio dos poises em desenvolvi-
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mento, sem distin~ao quanto a sistemas politicos 
e sociais, para a instaura~ao de normas eqiiitati
vas nos rela~oes entre Estados; para a cria~ao de 
urn clima de paz, justi~a e seguran~a no mundo; 
para a promo~ao de rela~oes de amizade, coope
ra~ao e respeito mutuo entre todas as Na~oes. 

XI - Consideram que a elimina~fio das diferen~as 
que separam os poises em vias de desenvolvimento 
dos poises desenvolvidos apresentam importoncia 
fundamental para garantir o progresso da huma
nidade. Nessas condi~oes, na qualidade de Presi
dentes de poises em desenvolvimento, sublinham a 
conveniencia de enfoques novos e construtivos nos 
rela~oes internacionais, para o estabelecimento de 
de uma nova ordem economica, que tome em con
to a necessidade de aproximar o nivel de desen
volvimento economico e social de todas as na~oes 
e que permita encontrar solu~oes justas para os 
problemas economico-financeiros mundiais. Ex
pressam, assim, o profundo interesse de seus Go
vernos no estabelecimento de uma rela~fio eqiiita
tiva entre os pre~os das materias-primas e dos 
produtos manufaturados e no pleno acesso de 
todos OS Estados as conquistas e desenvolvimentos 
da ciencia e da tecnologia. 

XII - Reafirmam sua adesfio ao principio da so
berania permanente e inalien6vel dos Estados 
sobre seus recursos naturais, para utiliz6-los em 
favor do desenvolvimento economico e social do 
bem-estar de seus povos. Assinalam, tam bern, o 
direito dos Estados costeiros a exercer soberania 
sobre os recursos do mar e de seu subsolo, nos 
limites das respectivas jurisdi~oes nacionais, e 
ap6iam o estabelecimento de urn regime e de uma 
autoridade internacionais para a explora~ao dos 
fundos marinhos alem dos limites das jurisdi~oes 
nacionais, concebidos de forma justa, eqiiitativa 
e que tenha por base o reconhecimento de que tais 
recursos constituem patrimonio da humanidade. 

XIII - Expressam a convic~fio de que devem con
tinuar a ser realizados esfor~os para liquidar o 
colonialismo em todas as suas manifesta~oes e 
para erradicar a odiosa pratica da discrimina~ao 
racial e do "apartheid", assim como para instau
rar rela~oes democr6ticas e de coopera~fio entre 
todos os povos, independentemente de ra~a ou de 
cor. 

XIV - Acentuam a vital importoncia da urgente 
ado~fio de medidas eficazes para o desarmamento 
geral e, em particular, de medidas para o desar
mamento nuclear. Ap6iam, tambem, outras ini
ciativas concretas e relevantes para o desarma-
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menta e expressam canfian~a em que uma parcela 
substancial dos recursos liberados pela redu~ao de 
despesas militares, notadamente dos poises forte
mente armadas, venha a ser dirigida para os poi
ses em desenvolvimento como ajuda a seu maior 
progresso economico e social. 

XV - Reiterando a diretriz ossumida por seus 
respectivos Governos no sentido de promover o 
paz, a distensao, o born entendimento e o coope
ro~ao entre todos os poises, empenhom-se no for
talecimento do papel das Na~oes Unidas no preser
va~ao e consolida~ao do paz e do seguran~a in
ternacionais, no desenvolvimento do coopera~ao 
entre todas as na~oes e no promo~ao das normas 
do di rei to internacional nos rela~oes entre os 
Est ados. 

XVI - Depois de considerar atentomente OS mul
tiplos aspectos dos relo~oes biloterois, concordom 
em que o exercicio de umo politico de leal colo
boro~ao entre o Brasil e o Romenio e do moior 
conveniencio mutua e corresponde o voco~ao de 
ambos os povos e oos sentimentos e os trodi~oes 
derivados do potrimonio Iatino comum. 

XVII - Alentodos pelos resultados frutiferos de 
seu encontro, concordom em promover, no futuro, 
contotos opropriodos, de modo o conservor e for
talecer o climo de compreensao e respeito mutuos, 
consolidodo durante o visito oo Brasil. 

comunicado a imprensa 

Principais trechos do Comunicado do ltamaraty 
a lmprensa, de 7 de junho de 1975: 

A convite do Senhor Presidente do Republica Fe
derotivo do Brasil, Ernesto Geisel, e do Senhoro 
lucy Markus Geisel, o Senhor Presidente do Re
publica Sociolisto do Romenio, Nicoloe Ceousescu, 
e o Senhoro Elena Ceousescu reolizorom visito ofi
ciol e de amizode oo Brasil, de 4 o 7 de junho 
de 1975. 

Durante suo permonencio no Brasil, o Presidente 
Nicoloe Ceousescu e suo comitivo estiverom no 
Capitol Federal e em Sao Paulo, onde forom re
cebidos pelo Governodor do Estodo, Senhor Paulo 
Egydio Martins. Em Sao Paulo, visitorom impor
tontes centres industriois e mantiverom contotos 
com representontes dos setores empresoriois e do 
colonia romeno. 

Em Brasilia, o Presidente do Romenia foi recebido, 
em sessao con junta, pelo Congresso National e, em 
sessao plena, pelo Supremo Tribunal Federal. Em 
ambos os ocasioes, pronunciou discursos, em res
pastas os soudo~oes que lhe forom dirigidos por 
representontes dos Poderes legislative e Judicio
rio. 

Ambos os Presidentes montiverom converso~oes 
oficiois, em climo de cordial omizode e mutua res
peito; exominorom, em profundidode, as relo~oes 
romeno-brosileiros; e fixorom as metos para seu 
continuo desenvolvimento, em proveito reciproco. 

Trocorom, oindo, informo~oes sabre o est6gio 
otuol de desenvolvimento de seus poises e impres
soes sabre o conjunturo mundiol, tendo encontro
do opreci6vel numero de posi~oes comuns. 

Em decorrencio dos converso~oes mantidos sobre 
temos bilaterois e sabre o conjunturo mundiol, os
sinorom Solene Decloro~ao Conjunto, no qual ex
pressorom os pontos similores de seu pensomento 
juridico, politico e economico, seus objetivos para 
os relo~oes biloterois e seus desejos e esperon~os 
quonto oo futuro do comunidode internocionol, em 
particular dos poises em desenvolvimento. 

0 Governo e o povo brosileiros dispensorom oco
lhido cordial e hospitoleiro oos ilustres visitontes, 
em conformidode com as trodicionois relo~oes de 
omizode e com as ofinidades de idiomo e culturo 
existentes entre o Brasil e o Romenio. 

0 Presidente Ernesto Geisel condecorou, com o 
Grande Color do Ordem Nocionol do Cruzeiro do 
Sui, o Presidente Nicoloe Ceousescu e foi por esse 
condecorodo com o Ordem do Estrelo. 

0 Presidente Nicolae Ceousescu ogrodeceu oo Pre
sidente Geisel o ocolhido que o povo e o Governo 
brosileiros dispensorom o ele, o suo esposo e o 
seus colaborodores e the estendeu urn cordial 
convite para que visite o Romenio, em componhio 
do Senhoro Geisel. 

0 Presidente Ernesto Geisel expressou oo Presiden
te Nicoloe Ceousescu o sotisfo~ao com que rece
beu o primeira visito de urn Chefe de Elitado ro
meno oo Brasil, e o especial agrodo com que ocei
tou o convite para visitor o Romenio. A data desso 
visito sera fixodo posteriormente, por via diplo
m6tico. 
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sistema econ6mico latino-americano 
(sela) 

carta de echeverrla e perez 

Mexico D.F., a 19 de morzo de 1975 

Excelentisimo Senor General 
de Ejercito Ernesto Geisel, 
Presidente de Ia Republica 
Federativa del Brasil. 

Distinguido Senor Presidente: 

En ocasion de Ia Visita de Estado del Presidente de 
Ia Republica de Venezuela a los Estados Unidos 
Mexicanos, recibimos con benepl6cito el informe 
que prepararon los enviados especiales que visi
taron todos los poises latinoamericanos para ex
plicar y proponer Ia creacion de un Sistema Econo
mico latinoamericano. Fue especialmente satisfac
torio enterarnos del consenso que existe a favor 
de Ia iniciativa. 

Os Presidentes Luis Echeverria Alvarez, do Mexico, 
e Carlos Andres Perez, da Venezuela, em carta 

conjunta ao Presidente Ernesto Geisel, datada 
de 19 de mar~o de 1975, propuseram a 

realiza~iio de uma reuniiio de representantes 
especiais latino-americanos para preparar o 

projeto definitivo de cria~iio do que denominam 
Sistema Economico Latino-Americano (SELA). Em 

resposta a Echeverria, e nos mesmos termos, 
a Perez, Geisel expie a posi~iio brasileira, em 

11 de abril de 1975. 

Esta favorable acogida nos lleva a sugerir Ia con
veniencia de celebrar una reunion, con Ia partici
pacion de representantes especiales que tendrian 
el mandata de preparar el proyecto definitive para 
Ia creacion de este mecanismo. 

Nos permitimos formular a usted una fraternal 
invitaci6n para que tenga a bien hacerse repre
sentor en dicha reunion, que se celebraria a mas 
tardar el proximo mes de mayo, en el Iugar y 
fecha que se determine en consulta con todos los 
poises, por conducto de las respectivas Cancille
rias. 

Nos es grato expresarle nuestros mejores deseos 
por su ventura personal. 

Fraternalmente 

Carlos Andres Perez, 
Presidente de Venezuela 

Luis Echeverria Alvarez, 
Presidente de Mexico 
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resposta de geisel 

Palacio do Presidencia, Brasilia, em 11 de abril 
de 1975 

A Sua Excelencia o Senhor licenciado luis Eche
verria Alvarez, Presidente Constitucional dos Es
tados Unidos Mexiconos 

Senhor Presidente, 

Tenho a honra de acusar recebimento do carta de 
19 de mar~o findo, firmada conjuntamente por 
Vossa Excelencia e pelo Excelentissimo Senhor Car
los Andres Perez, Presidente do Republica do Ve
nezuela, pela qual me comunicaram que, tendo 
podido constatar, pelos relatorios de seus Envia
dos especiais que visitaram os poises latino-ame
ricanos, a existencia de consenso a favor do cria
«;ao de urn Sistema Economico latino-Americano, 
haviam por bern sugerir a conveniencia de se 
celebrar uma reuniao de representantes especiais 
com o mandata de preparar projeto definitivo na
quele sentido e me convidaram a fazer-me repre
s£:ntar no referida reuniao, a realizar-se o mais 
tardar no mes de maio proximo, em Iugar e data 
que se determine em consulta com todos os poi
ses, atroves das respectivas Chancelarias. 

Conforme manifestado aos enviados especiais de 
Vossa Excelencia e do Presidente Carlos Andres 
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Perez, que estiveram no Brasil, considero util o 
estudo do cria~ao do novo orgonismo, desde que 
concretamente contribua para o aperfei~oamento 
de integra~ao entre poises latino-americanos. No 
mesmo sentido, entendo que o SELA, nao podendo 
ser considerodo urn organismo interamericano, jo 
que nao inclui todos OS poises do Continente, Se
rio, assim, urn mecanismo de coordena~ao sub-re
gional latino-omericono. 

A posi~iio brosileira e, portanto, de apoio a con
voco~ao do reuniao preparatorio sugerida por Vos
sas Excelencias, para a qual oportunamente desig
narei representante especial. Permito-me, no en
tanto, ponderor a Vossa Excelencia que o Gover
no brasileiro estimaria poder contor com tempo 
suficiente para urn estudo aprofundado dos obje
tivos e fun~oes que se pretende atribuir ao novo 
organismo, para o que sugere sejam a data e a 
sede do reuniiio que se tern em vista convocar 
determinadas apos consulta que se poderia reali
zor entre os Chanceleres latino-americanos, apro
veitando a circunstilncia de que estorao todos pre
sentes em Washington, a partir de 8 de maio pro
ximo vindouro, por ocasiao do V Assembleia Geral 
do Organiza~iio dos Estados Americanos. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelencia os protestos do minha mais alta con
sidera~iio. 

Emesto Geisel 
Presidente do Republica Federatiofa do Brasil 
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questao do canal do panama 
em reexame 

Em carta ao Presidente Ernesto Geisel, datada de 24 de mar~o 
de 1975, os Presidentes Alfonso Lopez Michelsen, da 

Colombia, Daniel Oduber, da Costa Rica, e Carlos 
Andres Perez, da Venezuela, solicitaram o apoio 

do Brasil as aspira~oes panamenhas na 
Questiio do Canal. Em resposta a Michelsen, e, 

nos mesmos termos, a Oduber e Perez, o Presidente 
Geisel, em 11 de abril de 1975, define a posi~iio brasileira, 

baseada na politica de solidariedade continental. 0 Chefe de 
Estado panamenho, General Omar Torrijos Herrera, em 

15 de abril de 1975, agradece a Geisel a atitude do 
Brasil, na questiio. 

carta de michelsen, oduber e perez Como usted podrci apreciar, en ese documento se 
deja constancia del apoyo de nuestros pueblos y 
gobiernos a las justas aspiraciones panameiias en 
Ia cuestion del Canal de Panama, asi como el 
buen entendimiento entre las naciones limitrofes 
de Panamci, Colombia y Costa Rica. 

Panamci, 24 de marzo de 1975 

Excelentisimo Senor 
General Ernesto Geisel, 
Presidente de Ia Republica Federative del Brasil 
Brasilia. 

Estimado Presidente Geisel: 

Desde Ia historica ciudad de Panamci, donde se 
reunio hace 149 anos el Congreso Anfictionico 
convocado por el Libertodor Simon Bolivar, tene
mos el honor de remitir a usted el texto de Ia 
Declaracion Conjunta que hemos suscrito con el 
Jefe de Gobierno de Ia Republica de Panama. 

los Presidentes de Colombia, Costa Rica y Vene
zuela, al constatar complacidos el progreso reali
zado en Ia adopcion espontcinea de formulas de 
1ntegracion entre tres poises de Ia region, mani
festamos nuestro honda preocupacion por el en
trabe y las dificultades con que, despues de once 
aiios de comenzadas, vienen desarrollandose las 
negociaciones con Panama para ponerla en el 
plene disfrute de su soberania sobre Ia Zona del 
Canal, que elimine las causas de conflicto con los 
'Estados Unidos. 
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Esta situation reviste caracteres de sumo grave
dad, debido a las declaraciones de prominentes 
personeros del Gobierno norteamericano que refle
jan Ia renuencia de ese pais a reconocer pronto
mente a Ia Republica de Panama el legitime ejer
cicio de sus derechos soberanos en Ia franja ca
nalera. 

En estas tircunstancias, nos permitimos solicitor 
a los Jefes de Estado y de Gobierno de Ia America 
latina que expresen su preocupacion ante el Go
bierno de Estados Unidos por los excesivos obs
tciculos que parecen todavia entrabar el arreglo 
del problema canalero, que es una cuestion que 
no solo interesa a Panama, sino que America la
tina lo mira como propio y considera de interes 
continental su solucion. 

Estimamos, por tanto, que es conveniente que los 
Jefes de Estado y de Gobierno latinoamericanos 
intercambien puntas de vista, con el fin de poner 
en prcictica medias de accion inaplazables para 
contribuir a una solution satisfactoria, que con
tribuyan a acelerar Ia negociacion que restaure Ia 
soberania efectiva con Ia consiguiente plena ju
risdiction sobre Ia Zona del Canal a Ia Republica 
de Panama. No desconocemos las comunes respon
sabilidades de Panama y Estados Unidos en cuanto 
a Ia seguridad del Canal de acuerdo con los fermi
nos del Tratado que se pacte, sin que ello se preste 
para justificar Ia presencia a largo plazo de tropas 
norteamericanas en territorio panameno y mucho 
menos al mantenimiento de las actuates bases mi
litares en Ia Zona del Canal. 

Hacemos propicia Ia ocasion para renovar a usted 
los sentimientos de nuestro fraternal estimation 
y las seguridades de nuestro consideration mas 
distinguida. 

Alfonso Lopez Michelsen, 

Presidente de Colombia 

Daniel Oduber, 

Presidente de Costa Rica 

Carlos Andres Perez, 

Presidente de Venezuela 
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resposta de geisel 

Palacio do Presidencia, em Brasilia, em 11 de 
abril de 1975 

A Sua Excelencia o Senhor Alfonso lopez Michel
sen, Presidente do Republica do Colombia 

Senhor Presidente e estimado Amigo, 

Tenho a satisfa~ao de acusar recebimento do car
to, de 24 do mes findo, em que, juntamente com 
Suas Excelencias os Senhores Daniel Oduber, 
Presidente do Costa Rica, e Carlos Andres 
Perez, Presidente do Venezuela, Vossa Excelencia 
me manifesto a profunda preocupa~ao com que 
considera "os entraves e obices com que, depois 
de onze anos de iniciadas, se vern desenrolando 
as negocia~oes com o Panama, no tocante a sua 
soberania sobre a Zona do Canal e a elimina
~ao das causas de dificuldades com os Estados 
Unidos do America". 

A esse respeito, cabe-me expresser a Vossa Ex
celencia que, alem de repetidas demonstra~oes de 
solidariedade e apoio a posi~ao panamenha no 
negocia~ao de urn novo instrumento sobre a Zona 
do Canal, ja o Governo brasileiro, no momenta do 
reuniao de Chanceleres americanos, no segundo 
fase do "Novo Dialogo", em Washington, em 1974, 
fez sentir ao Governo dos Estados Unidos do Ame
rica que considera de sumo importancia que os 
dois poises concluam urn entendimento suscetfvel 
de atender os interesses reciprocos e as preocupa
~oes de ordem geral no que concerne ao Canal. 

A posi~iio do Brasil, diante do assunto, acha-se 
definida de modo muito claro e corresponde a sua 
invariavel politico de solidariedade continental, 
respeito a soberania de coda pais e aos principios 
de nao-interven~Cio e autodetermina~ao dos povos. 

Ao concluir, Senhor Presidente, muito agrade~o a 
Vossa Excelencia a remessa, em anexo a sua 
carta, do texto do Declara~ao Conjunta, firmada 
no Cidade do Panama, em 24 do mes findo, pelos 
Chefes de Estado visitantes e Sua Excelencia o 
Chefe do Governo do Panama, o Senhor General 
Omar Torrijos Herrera. lgualmente e-rne grato as
sinalar as afirma~oes constantes do carta de Vas
so Excelenti{l a respeito "do progresso realizado 
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no ado~ao espontanea de formulas de integra~ao 
entre os poises do regiao" limitrofe do Panama. 

Aproveito a oportunidade para renovar os pro
testes do mais alta considera~ao com que me subs
creve, 

de Vossa Excelencia, 

Emesto Geisel 

carta de torrijos 

Panama, 15 de abril de 1975 

Excelentisimo Senor 
General Ernesto Geisel 
Presidente de Ia Republica 
Federative del Brasil 
Brasilia. 

Serior Presidente y distinguido amigo, 

Me volga de Ia oportunidad de Ia mision de alto 
nivel que va a su pais presidida par S.E. lie. Arturo 
Sucre, Vice-Presidente de Ia Republica de Panama, 
y de Ia cual forman parte nuestro Ministro de 
Relaciones Exteriores, lie. Juan Antonio Tack, asi 
como prominentes m'rembros de Ia Comision Na
cional de legislacion, para transmitirle, en nom
bre del pueblo y del gobierno panamenos, y en 
el mio propio, un cordial saluda que conllcva un 
testimonio de honda gratitud por los valiosos con
ceptos expresados par Vuestra Excelencia en su 
carta del dia 11 del mes actual, dirigida a los 
Excelentisimos Senores Alfonso lopez Michelsen, 
Presidente de Colombia; Daniel Oduber, Presiden
te de Costa Rica y Carlos Andres Perez, Presidente 
de Venezuela, cuyo texto nos ho sido dodo a cono
cer por generoso gentilezo de Ia Concillerio Bro
sileno. 

Me comploce sobremanero que en su historico 
misivo Vuestro Excelencia hogo mencion especifi
C·1 de Ia hondo preocupocion monifestodo por los 
Mandatories de Colombia, Costa Rico y Venezuela 
por "el entrobe y los dificultodes con que, despues 
de 11 onos de comenzodos, vienen desarrollandose 
las negociaciones con Panama para ponerla en el 

pleno disfrute de su soberania sabre Ia Zona del 
Canal, que elimine las cousos de conflicto con los 
Estados Unidos." 

Panama recordara com perenne gratitud las repe
tidas demonstraciones de solidaridad y apoyo del 
Brasil a Ia posicion ponamena en Ia negociacion 
de un nuevo tratodo sabre Ia Cuestion del Canal 
de Panama. Consecuente con esa noble actitud, el 
Gobierno Brasileilo, durante Ia Reunion de Cancille
res omericonos, en Ia segundo etopo del "Nuevo 
Dialogo", en Washington, en 1974, hizo pre
sente ol Gobierno de los Estados Unidos de Ame
rica que considera de sumo importoncio que los 
dos poises lleguen a un ocuerdc r.apoz de sotis
fGcer los interese3 n~cfprocos y las preocupaciones 
de orden generol en lo que conciern& ol Canol. 

Para mi pais, Excelentisimo Senor Presidente Gei
sel, constituye un vibronte estimulo, ol par que 
vigoriza nuestros esperanzos en el logro de las 
ospirociones ponamenos, el volioso opoyo del pue
blo y del gobierno del Brasil, que vienen a confir
mor una vez mas su invariable politico de solido
ridod continental, respeto a Ia soberanio de coda 
pais y a los principios de no intervention y libre 
determinacion de los pueblos, que ha sido mon
tenido de modo firme y trascendente por ilustres 
estadistas brasilenos que le han dodo solidez y 
prestigio al Derecho lnternacionol Publico Ameri
cana. 

Panama, que tuvo al honor de copatrocinor con el 
Brasil el 7 de octubre de 1970 el Proyecto que se 
convirtio en "Decloracion de las Naciones Unidas 
sabre el fortalecimierlo de Ia seguridod interno
cionol", comparte Ia exposicion que en nombre 
de 23 estados miembros lotinoomericonos hizo el 
Brasil ol su5tentar ante Ia Organizocion Mundial 
esa historica iniciotiva como uno ofirmocion de 
America Latino ante los problemas de paz y segu
ridad mundiol. 

Cree mi pais, lo mismo que el suyo, que Ia paz 
no puede considerorse como inexistencia de guerra 
c como un estado tolerable de tensiones, porque 
en reolidad Ia que buscan nuestros pueblos es uno 
paz basodo en Ia justicia y destinada o garontizar 
Ia seguridod de todos las nociones. 

En este arden de ideas el Brasil ha hecho historic 
al sostener que todos los esfuerzos en el sentido 
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de fortalecer Ia seguridad internacional y Ia de. 
tente, tendrcin resultados duraderos irreversibles 
siempre que se realicen dentro del ambito de Ia 
Carta de San Francisco, y busquen establecer un 
orden internacional que asegure Ia justicia para 
los estados y para todos los hombres. 

la causa panameiia tiene como plataforma este 
concepto de justicia internacional y humana sus
tentado gallardamente por el Brasil y los demos 
poises hermanos del Continente, y encuentra en 
las generosas expresiones de Ia Carta de Vuestra 

58 

~xcelencia a los Mandatarios de Colombia, Costa 
Rica y Venezuela un gran impulso fraternal para 
que las justas aspiraciones panameiias se concre
ten en constructiva realidad en un futuro cercano, 
para bien de nuestro pais y de los solidarios inte
reses de Ia America latina. 

AI reiterar ol Senor Presidente nuestras gracias 
emocionadas, hago propicia Ia ocasi6n para reno
var a usted los sentimientos de nuestro fraterllal 
estimaci6n y las seguridades de nuestro conside
ration m6s distinguida. 

Omar Torrijos Herrera 
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adalberto pereira enaltece rela96es 
, 

como panama 

0 Vice-Presidente e o Ministro de Estado das Rela~Oes 
Exteriores da Republica do Panama, Arturo Sucre Pereira e 

Juan Antonio Tack, visitaram o Brasil como hospedes 
oficiais, de 16 a 18 de abril de 1975. Em almo~o no 

Palacio ltamaraty, em 17 de abril, o Vice-Presidente 
da Republica, Adalberto Pereira dos Santos, pronunciou 

discurso e homenageou os visitantes, a que Arturo Sucre 
agradeceu com algumas palavras de improviso. As 

autoridades panamenhas foram recebidas em 
audiencia pelo Presidente Ernesto Geisel e mantiveram 

conversa~oes com o Chanceler Azeredo da Silveira. 

discurso do vice-presidente brasileiro 

Senhor Vice-Presidente do Republica do Panama, 

Senhor Ministro das Rela~oes Exteriores do Pana
ma, 

Senhor Ministro de Estado das Rela~oes Exteriores 
do Brasil, 

Senhores Ministros de Estado, 

Senhores Membros do Congresso Nacional, 

Senhores e Senhoras, 

~ com a mais viva satisfa~ao que, em nome do 
Governo brosileiro, dou as boas vindas a Vossas 
Excelencias, no Palacio ltamaraty, que os recebe 
com as manifesta~oes de nossa tradicional hospi
talidade para testemunhar-lhes, uma vez mais, a 
admira~ao e a amizade que votamos ao Panama 
e a seu grande e nobre povo. 

Vossas Excelencias se acham investidos do repre
senta~ao de urn pais que, pela sua excepcional 
posi~ao geogrOfica, desde os prim6rdios do des
cobrimento teve urn pope! de significative impor
toncia no hist6ria do Continente. 0 Panama ja 
era, naquele instante, o caminho mais direto en
tre o Atlontico e o Pacifico, que depois juntoram 
suas 6guas otraves de seu territ6rio, e, ademais, 
era e continuar6 a ser, atraves do regiao de Da
rien, o tra~o de uniao entre as Americas, o cami
nho obrigat6rio de todos os que buscam executor 
uma politico de integro~ao continental e de apro
xima~ao entre todas as Na~oes do Hemisferio que, 
no fraternidade de seu convivio, se enriquecem de 
suas mutuas diferen~as e peculiaridades. 

0 testemunho mais eloqiiente dessa posi~ao sin
gular de seu pais no vida do America foi a con
voca~ao, por Simao Bolivar, do grande congresso 
de unidade continental que, ha cento e cinqiienta 
anos, se reuniu em territ6rio panamenho e lan~ou 
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as bases do politico americanista, de paz, tra1er
nidade e harmonia, que e a contribui~oo mais im
portante de nossos povos ao Direito lnternacional 
e as regras de convivencia do comunidade uni
versal. A propria Carta das Na~oes Unidas rendeu 
homenagem a esse tra~o distintivo de nosso He
misferio, ao reconhecer, no seu artigo 52, os acor
dos regionais e os seus organismos especificos, 
cujos primeiros lineamentos resultaram dos traba
lhos daquele memoravel encontro. 

Toda a trajetoria do Panama, cuja independencia 
se estabeleceu em 1903, esta intimamente marta· 
da pela sua consagra~iio a esses ideais e aos prin
cipios essenciais da vida americana: a niio-inter
ven~iio e a autodetermina~iio dos povos. 0 Pana
ma, nesse particular, tem uma posi~iio retilinea, 
que merece a homenagem sincera de todos os que 
acreditamos no destino solidario da America e tra
balhamos, com 0 maximo de devo~iio, pela sua fra
temidade, grandeza e seguran~a. 

Senhor Vice-Presidente, 

Senhor Ministro das Rela~oes Exteriores, 

A politico exterior do Governo brasileiro, de acor
do com a defini~oo que lhe deu Sua Excelencia o 
Senhor Presidente do Republica, tern como tra~o 
marcante o seu ecumenismo, pois, conforme ex
pressou, "estamos convencidos de que a convi
vencia internacional noo se compadece com as 
atitudes de isolamento ou as preocupa~oes de uma 
absolute autarquia". Esses propositos, que bem 
traduzem os sentimentos mais profundos de nossa 
gente, estiio a reclamar uma politico de coopera
~iio com todos os paises e, em especial, com os 
de nosso Continente, politico sem predominios e 
igualitaria, e, destarte, sem hegemonias no seio 
da sociedade das na~Oes. 

Essa politico, revestida de franqueza e de lealda
de, de compreensoo e de respeito aos interesses 
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propnos e das demais na~oes, se baseia, confor
me o expressou o Chanceler Azeredo do Silveira, 
no convic~oo de que "a coopera~ao e mais eficaz 
do que 0 antagonismo e de que 0 respeito mutuo 
e mais produtivo do que as ambi~oes de prepon
derdncia". 

Senhor Vice-Presidente, 

Senhor Ministro das Rela~oes Exteriores, 

As grandes linhas da politico exterior de nossos 
paises encontram, assim, sua convergencia no pro· 
posito de manuten~iio de um rigoroso respeito a 
independencia das na~ies e a causa da harmonia 
e da solidariedade do Continente. As posturas au· 
tomaticas de alinhamento se acham excluidas en· 
tre na~ies adultas: as areas de confluencia siio 
as que partem da coesio profunda, que sem du· 
v!da existe, entre o interesse national, o interesse 
da comunidade regional e, por fim, o da socie· 
dade das na~ies em seu con junto. 

Estou, assim, perfeitamente certo de que as afini· 
dades existentes entre nossos paises permitiriio 
uma crescente coopera~iio entre ambos no plano 
da diplomacia multilateral e no iimbito das rela· 
~ies bilaterais. E necessario que envidemos todos 
OS esfor~OS para um crescente relationamento mU• 
tuo, ao nivel das rela~Oes de afeto e compreensiio 
existentes entre nos. 

Senhor Vice-Presidente, 

Senhor Ministro das Rela~oes Exteriores, 

Animados do certeza de que o Brasil e o Panama, 
unidos por la~os too estreitos, prosseguirao nessa 
politico de entendimento e compreensoo, de que 
a presen~a de Vossas Excelencias, em nosso pais, 
e um testemunho, elevo minha ta~a pela felicida· 
de do nobre Na~ao panamenha, de seu Chefe de 
Estado e de nossos ilustres visitantes. 
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Discurso do Ministro o necessaria dialogo 
de Estado das • 

Azer~~~~::sS~I::~~~~r~s~ entre congresso e 1tamaraty 
almo~o oferecido em 16 de abril de 1975 aos Presidentes e Membros das Comissoes de Rela~oes 

Exteriores do Senado Federal e do Camara dos Deputados, no Palacio ltamaraty, em Brasflia 

Senhores Presidentes dos Comissoes de Relo~oes 
Exteriores do Senodo Federal e do Camara dos 
Deputodos, 

Senhores Senodores, 

Senhores Deputodos, 

Tern elevodo significado o encontro que hoje ce
lebromos, no ltomoroty, os Representontes dos 
Estodos e os Representontes do Povo do Brasil 
que, nos duos Casas do Congresso Nocionol, se 
ocupom do ocomponhomento dos ossuntos que 
dizem respeito as relo~oes exteriores do Brasil, 
com oqueles que temos o encorgo institucionol de 
ouxilior o Presidente do Republica no formulo~ao 
do politico exterior do Pais e de osseguror a suo 
execu~ao. 

Corregomos ambos a responsobilidode de inter
preter o sentimento nocionol e de zelor para que 
as o~oes do Governo sirvom oos interesses mois 
esclorecidos do povo brosileiro. E importonte, pois, 
e necessaria, que existo entre nos um di61ogo 
permonente e construtivo, que contribuo para que 
olconcemos, do forma mois eficoz, os nossos ob
jetivos no muito que tern de comum. 

Este encontro e, tombem, sobretudo oportuno. 

Iongo caminho a percorrer 

0 Governo do Presidente Ernesto Geisel est6 ope
nos soindo de completor o seu primeiro ono. Nes-

se sentido e jovem, e tern pelo frente a moior por
te de suo torefo executivo. E bern verdode que, 
nesses primeiros doze meses, muito coiso foi feito 
no campo dos relo~oes exteriores, muito coiso 
que represento substoncio is contribui~oes renovo
doros nos pianos conceituol e operocionol. Resto 
Iongo, porem, o cominho que oindo h6 a percor
rer para reolizor as potenciolidodes do Pais no 
campo essenciolmente dinamico dos relo~oes in
ternocionois. Nosso dever e o de explicitor essos 
potenciolidades e tentor tronsform6-los em pro
jetos concretos de a~ao, de modo a conferir ao 
Pais e ao seu povo o progresso interno e a pre
sen~a externo a que fozem jus. 

Muito temos que nos dizer para cumprirmos bern 
as tarefos que nos sao pr6prias e s6 poder6 ser 
fecundo o di61ogo que soubermos entreter. 

Embora existam similitudes de objetivos nas nos
sas respectivas missies, existem, tambem, diferen
~as fundamentais que e importante reconhecer. 

Uma delas, talvez a mois imediotomente relevan
te, e a que se poderia chamar de diferen~o de 
"tempo" de o~ao. No campo politico inferno, os 
prazos sao mais curtos do que no campo da poli
tica externa. Por conseguinte, e mais facil ao pU
blico identificar a rela~iio entre o efeito e a causa 
no plano politico inferno do que no externo. A di
plomacia, ao contrario, · trabalha com unidades de 
tempo mais amplas e, muitas vezes, o efeito se 
produz quando ja se perdeu da memoria sua causa 
original. 

61 



Documento digitalizado pela equipe de Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais (http://www.mundorama.net).

Uma outra distin~iio que importa notar e que a 
atividade politica interna se processa num plano 
de maior homogeneidade socio-cultural, 0 que 
torna possivel, a curto e a medio prazo, maior pre· 
visibilidade operational. Ja o mesmo nao ocorre 
no que diz respeito a atividade diplomatica, cujo 
cenario e a totalidade dos universos socio-cultu· 
rais que em suas inter-rela~ies multiplas adqui· 
rem uma dinamica plurifacetada e pluridirecional, 
dificil de ser decomposta analiticamente de forma 
util ao formulador de politica. Dai que seus obje· 
tivos, a curto prazo, sejam mais dificeis de com· 
preender, embora a largo prazo eles se tornem 
nitidos e ate pare~am 6bvios e imutaveis para a 
opiniao publica. 

publicidade na politica, reserva na diplomacia 

Ainda uma distin~ao relevante e a que faz do 
atividade politico inferno uma atividade eminen· 
temente publica, no sentido de que faz parte do 
sua eficacia a propria publicidade, enquanto que, 
no plano externo, a efic6cia requer e exige mesmo 
a cautelosa reserva, que muitos erroneamente in· 
terpretam como puro vezo profissional do diplo
mata. 

A nos, que operamos no mesmo campo das rela· 
~oes externas, e importante que saibamos com· 
preender e respeitar essas dessemelhan~as, que 
nao devem conduzir a incompreensoes reciprocas 
e sim a esfor~o esclarecido de complementa~ao e 
de harmonia. 

Felizmente, a experiencia que temos recolhido dos 
nossos contatos mutuos tern sido uma reiterada 
demonstra~ao de que o mesmo animo construtivo 
existe de parte a parte. Nada pode ser mais nocivo 
para a consecu~ao dos objetivos nacionais permo· 
nentes que se projetam no campo externo do que 
eventuais desencontros entre as visoes fundamen· 
tais dos destinos da Na~oo - destinos estes que, 
cristalizados no tempo, devem ser comuns e soli· 
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darios. Quando ocorre o contr6rio, as tensoes re· 
sultantes geram inquieta~oes e perplexidades que 
tolhem o progresso e distorcem os objetivos na
cionais. Em contrapartida, a coincidencia de aspi
ra~oes acelera o desenvolvimento global e torna 
vicivel urn destino de maior grandeza nacional. 

coordena~ao dos poderes 

0 Presidente Ernesto Geisel, sempre sensivel a im· 
portoncia fundamental dessa unidade de senti
menta politico, desde os primeiros dias de seu Go
verna vern insistindo no necessidade de uma es
treita coordena~ao dos vcirios setores da vida po
litico nacional. Essa coordena~ao que as alas 
executivas vern praticando entre si e que nos, do 
ltamaraty, nos orgulhamos de haver buscado in
cessantemente, espera, tambem, o Senhor Presi
dente da Republica, no bern do Na~ao, que viceje 
no plano das rela~oes entre os Poderes. Sua Ex
celencia, em sua recente mensagem ao Congresso 
Nacional, teve a oportunidade de agradecer o 
apoio que o Governo tern recebido do Congresso 
Nacional e de dizer o quanto ele e importante para 
levar a born termo a tarefa de constru~ao do Pais. 
No campo restrito de nossas atribui~ies especifi· 
cas temos, o ltamaraty e as Comissies de Rela
~ies Exteriores do Senado e da Camara, praticado 
essa coopera~ao produtiva. De nossa parte, de
sejamos que ela continue a se ampliar, e por isso 
formula votos para que este encontro de hoje 
seja apenas uma das inumeras oportunidades que 
tenhamos de estar juntos, trocar informa~oes, 
ventilar solu~oes para os problemas do Pais que 
a ambos nos interessam, sempre com o espirito 
voltado para a realiza~ao das aspira~oes mais 
legitimas do Povo brasileiro. 

Senhores Presidentes, 
Senhores Senadores, 
Senhores Deputados, 

Bebo a saude dos presentes e a preserva~ao e ao 
estreitamento dos la~os de compreensao e de ami· 
zade que nos unem. 
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Discursos do 
quenia traz mensagem 

Chanceler Azereda da Silveira, d 
no Palacio ltamaraty de Brasilia, e 

em 22 de abril de 1975, uma nova africa 
na assinatura do Comunicado Conjunto com o Ministro dos Neg6cios Estrangeiros 

da Republica do Quenia, Munyua Waiyaki, e no almo~o oferecido a delega~oa queniana 

na assinatura do comunicado 

Senhor Ministro, 

0 documento que acabamos de subscrever contem, 
em grande medida, muitas das conclusoes a que 
pudemos chegar ap6s o cordial dicilogo e os en
tendimentos propiciados pela visita de Vossa Ex
celencia ao Brasil. Nao creio, contudo, que seu 
enunciado reuna a totalidade das indica~oes so
bre o imenso potencial do colabora~ao entre o 
Brasil e o Quenia, seja no campo bilateral, seja no 
esfera de atua~ao de ambos os poises quando 
comparecem aos foros multilaterais. 

Outras questiies, que surgem do quotidiano do 
vida internacional, encontrarao o Brasil e o Que
nia unidos no defesa do causa comum, que e a dos 
seus povos e tambem de todas as na~oes que 
lutam com sacriffcio, mas firmemente deliberadas, 
para se assegurarem o destino a que tern direito. 

Vossa Excelencia, Senhor Ministro, trouxe ao Bra
sil a mensagem de uma nova Africa - indepen
dente, altiva, amadurecida no luta pela autodeter
mina~ao - que mostra ao mundo a inegcivel ca
pacidade de forjar a sua propria vida e de com
bater o colonialismo. Compreendemos essa men
sagem porque participamos dos mesmos ideais 
que a inspiram. 0 povo e o Governo brasileiros 
monifestam a Vossa Excelencia, por meu interme-

dio, sua plena odesao oos postulados que devem 
reger as rela~oes internacionais: 0 respeito mu
tuo, a igualdade dos Estados, a noo-interven~ao e, 
sobretudo, o dever do colabora~ao, que e o coro
lcirio do interdependencia. 

No curso de nossas conversa~oes, five oportunida
de de expressar a Vossa Excelencia quanto o Bra· 
sil valoriza suas rela~oes com as jovens na~oes 
africanas, a que nos sentimos ligados por nume
rosos la~os de afinidade. Esses vinculos, a plena 
consciencia do interesse em fortaleci-los levou o 
Presidente Ernesto Geisel a conferir prioridade, na 
pauta da politica externa de seu Governo, a to
das aquelas iniciativas fendentes a maior aproxi
ma~iio do Brasil com as na~oes irmiis do Conti· 
nente africano. 

Estou convencido de que o empenho nesse sentido 
e tambem um imperative ditado pelas novas con
di~oes de uma realidade coda vez mais patente 
e mais inelutcivel: o amplo entendimento entre os 
poises, livres e soberanos, noo requer 0 potrocfnio 
de quem quer que seja, mas ao contrcirio tern ne
cessariamente de refletir as inclina~oes e os in
teresses pr6prios de coda individualidade no fami
lia das na~oes. 

Ao renovar-lhe, Senhor Ministro, as expressoes 
de meu particular prazer no acolhida que os brasi
leiros, todos, dispensamos a Vossa Excelencia e 
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a sua ilustre comitiva, desejo agradecer sua han
rosa presen~o, bern como estender meu reconheci
mento a todos os que o ocomponhom no suo mis
sao oo Brasil, destinodo a morcor umo novo era 
no historic dos rela~oes entre os nossos dois poi
ses. 

no almo~o 

Senhor Ministro dos Neg6cios Estrangeiros do 
Republica do Quenia, 

A presen~a de Vossa Excelencia e de sua ilustre 
comitivo no Brasil muito significo para nos. E o 
sinal de cortesia, que o Governo e o povo do 
Quenio desejom estender a na~ao brosileiro. Con
firma o opre~o e a omizade existentes entre poi
ses voltodos para ideais comuns. Mas, sobretudo, 
represento urn estfmulo oo esfor~o desenvolvido 
pelo Governo brosileiro para dar forma e sentido 
prcitico a nosso voca~oo de solidoriedade com as 
no~oes irmas do Continente ofricono. 

Os vinculos que nos unem a essos na~oes, Se
nhor Ministro, nao noscem de umo simples deli
bero~ao. Existirom desde os mois remotos tempos 
do formo~ao de nosso nocionolidade, ou sejo, nos 
origens mesmos do povo brosileiro, que ostento 
com orgulho a heron~o de songue e de culturo 
recebido do Continente vizinho. 

V6rios seculos transcorreram antes que se tornos
se possivel ensoior os primeiros possos para dar 
expressao aquelo inelut6vel voco~ao de solidorie
dode. V6rios seculos vivemos, nos dois Iadas do 
Atlantica, olheios as nossos proprios ofinidodes. 
Seporovo-nos umo especie de barreira invisivel, 
que interditovo as comunico~oes, nao permitindo 
o conhecimento recfproco, do qual surgiria o dese
jo do oproximo~ao e do colabora~ao. 

No principia era o interesse - por vezes cego e 
exclusivisto - dos poises colonizadores. 

Ao perfodo do colonialismo politico sucedeu-se o 
dos condicionamentos por ele mesmo gerodos. Con
quistado a independencio, montinhom-se as dis
tor~oes implontodos no era colonial. Para citor o 
exemplo do meu proprio Pais, lembrarei que, oin
do no principia deste seculo, era tolvez mais f6cil 
aos habitantes do Regiao Norte - os Estodos do 
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Pore! e Amazonas - o ocesso as capitois europeios 
do que a viagem ao Rio de Janeiro, entao a nosso 
Capital. 

Ainda hoje persistem distor~oes que dificultom a 
coloboro~ao que desejomos expondir com os poi
ses do Africa. Nao hover6, entretonto, desfaleci
mentos no determina~ao de superor essos difi
culdodes, para que o caminho a percorrer se torne 
livre e desimpedido. Estomos, e verdode, openos 
no limiar de umo Iongo jornoda. Mas e conforto
dor verificor que mutuamente sentimos ser ne
cess6rio empreende-lo. 

0 desafio que nos irmana e o mesmo que reparti
mos com a grande massa de paises que procura 
veneer a inercia e as barreiras das dependencias 
verticais e que aspira a reorganiza~iio geral das 
rela~oes economicas, politicas e sociais entre os 
Estados, sob a forma de uma coopera~iio hori
zontal, com vistas a um mundo onde a prosperi
dade seja repartida, a independencia seja respeita
da e a eqiiidade prevale~a. 

0 Governo brosileiro, Senhor Ministro, valorize 
com justi~o a grande contribui~ao de seu pais 
para a causa do paz e do entendimento entre os 
povos. Pode registrar, oindo recentemente, ter 
cabido ao Governo do Quenio, sob a orienta~ao 
de seu eminente Chefe, o Presidente Jomo Kenyot
to, umo o~ao decisive para levor a meso dos ne
gocio~oes, e oo ocordo final, os Movimentos re
presentatives do povo de Angola, que hoje com
poem o Governo de Tronsi~ao do novo no~ao ofri
cono. A~oes como esto revelom a devo~ao de seu 
pais oos ideois que sao tombem OS do Brasil: a 
concordia, a paz, a froternidode. 

Acreditamos plenamente na persuasiio, assim co
mo confiamos em que a coopera~iio entre as na
~Cies livres e soberanas, cercada do respeito mu
tuo, acabara por veneer as injusti~as de toda or
dem. 

No Continente ofricono oindo subsistem, infeliz
mente em grou consider6vel, situo~oes que o mun
do nao se canso de condenor. Estamos convenci
dos de que 0 apelo a raziio e a perseverante vigi
ICincia acabariio por tomar efetiva e conseqiiente 
essa c:ondena~iio, pois o destino da coletividade de 
na~oes independentes e soberanas, que vieram en
riquecer o panorama da nova Africa nas ultimas 
duas decadas, e 0 mesmo destino de todos OS SeUS 
povos, onde quer que estejam no imenso Conti
nente. 
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Senhor Ministro Waiyaki, 

De acordo com o seu desejo, particularmente lison
jeiro para nos, Vossa Excelencia e sua comitiva 
estenderao sua visita a diferentes tidades brasi
leiras. Em Salvador, no Rio de Janeiro ou em Sao 
Paulo, como no Capital que ora tem a honra de 
acolhe-lo, Vossa Excelencia se sentira entre pes
soas amigas e notara em todos a alegria de rece
ber o representante de uma na~ao com que te
mos inegaveis afinidades. 

Na sua visita esta tarde ao Presidente Ernesto 
Geisel e no curso das conversa~oes que teremos 
oportunidade de manter, novas formas de colabo
ro~ao entre os nossos poises hao de surgir. lnfe
lizmente, e CUrtO 0 prazo para esgotar 0 pauta dos 
interesses comuns. Mas o dialogo nao se inter
rompe aqui. Apenas tem initio, auspicioso, porque 
o futuro encontrara o Brasil e o Quenia coda vez 
mais unidos na delibera~ao de aperfei~oar cres
centemente o potrimonio de suas rela~oes frater
nas. 

Permita-me, Senhor Ministro, elevar minha ta~a 
num brinde a constante prosperidade do na~ao 
queniana e a felicidade pessoal de Sua Excelencia 
o Presidente Jomo Kenyatta, bem como expressar
lhes, minha mulher e eu, a Senhora Waiyoki e a 
Vossa Excelencia, os melhores votos de uma agra
davel estada no Brasil. 

o comunicado conjunto 

"Sua Excelencia o Senhor Munyua Waiyaki, Minis
tro dos Negocios Estrangeiros do Republica do 
Quenia, atendendo a convite de Sua Excelencia o 
Senhor Embaixador Antonio F. Azeredo da Silveira, 
Ministro das Rela~oes Exteriores da Republica Fe
derative do Brasil, realiza visita oficial ao Brasil 
que se estendera ate o dia 26 de abril de 1975. 
Acompanham o Ministro Waiyaki o Procurador-Ge
ral e o Presidente da Assembh!ia National do Re
publica do Quenia. 

2. Durante sua permanentia no Capital Federal, 
o Chanceler Waiyaki foi recebido em audiencia pe
lo Chefe do Estado, Sua Excelencia o Senhor Gene
ral-de-Exercito Ernesto Geisel, Presidente da Re
publica Federative do Brasil, a quem apresentou 

os cumprimentos cordiais de Sua Excelencia o Se
nhor Mzee Jomo Kenyatta, Presidente da Republi
co do Quenia. 

3. A visita propiciou aos Chanceleres Antonio F. 
Azeredo da Silveira e Munyua Waiyaki a oportu
nidade de uma analise conjunta da atualidade po
litico internacional, de modo particular na Ameri
ca e na Africa, da qual resultou identificarem uma 
significative faixa de coincidencias nos pontos
de-vista expressos. 

4. Reafirmaram a adesao de seus respectivos 
poises aos principios da independencia, soberania, 
igualdade dos Estados, autodetermina~ao, noo-in
terven~ao e respeito mutuo. 

5. Examinaram o processo de descoloniza~ao na 
Africa e registraram, com satisfa~ao, os progres
sos ultimamente alcan~ados com a emancipa~ao 
dos poises africanos de expressao portuguese. A 
esse respeito, o Ministro Silveira registrou com 
louvor o importante papel desempenhado pelo 
Presidente queniano, Sua Excelencia Mzee Jomo 
Kenyatta, pela a~ao que permitiu reunir os tres 
Movimentos angolanos de libera~ao na mesa de 
negocia~oes em Momba~a. Os dois Ministros ins
taram junto a comunidade international, especial
mente os poises desenvolvidos e as organiza~oes 
de ajuda international e multilateral, a oferecer 
assistencia financeira, tecnica e de outras moda
lidades, a fim de contribuir para o desenvolvimen
to economico e social das novas na~oes de expres
sao portuguese. 

6. Externaram sua confian~a em que o surgi
mento daqueles novos Estados soberanos na co
munidade international tera efeito decisivo para 
liquida~ao do problema colonial e podera levar a 
um processo que assegure a todas as popula~oes 
da Africa Austral o direito a autodetermina~ao. 

7. Reiteraram a sua repulsa a todas as formas 
de discrimina~ao racial e expressaram a sua con
vic~ao quanto a necessidade de assegurar, naque
la area, o cumprimento das Resolu~oes aprovadas 
na Organiza~ao das Na~oes Unidas contra as po
liticos oficiais do aparteismo. 

8. Os do is Ministros examinaram o problema 
do Oriente Proximo. Expressaram ambos sua es
peran~a de que venha a prevalecer uma paz du
radoura, baseada na justi~a e no reconhecimento 
dos direitos do povo palestino a soberania. Re-
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conheceram que a falta de solu~ao para o pro
blema constitui uma amea~a a paz e a seguran~a 
mundiais. 

9. Reafirmaram a soberania permanente de co
da Estado sobre os seus recursos naturais e seu 
direito de deles dispor livremente, inclusive nos 
zonas maritimas nacionais, com vistas a assegurar 
o desenvolvimento economico e o crescente bem
estar social de sua popula~ao. 

10. Os dois Ministros tomaram nota de recen
tes debates nos Na~oes Unidas e em outros foros 
a respeito do reestrutura~ao dos pre~os do mer
coda internacional com vistas a proporcionar 
maior equilibria entre pre~os das materias-primas 
produzidas pela maioria dos poises em desenvol
vimento e dos produtos industrializados fabrica
dos pelos poises desenvolvidos. Expressaram o seu 
apoio a essa inclina~ao e a sua disposi~ao de 
cooperar, no medida necessaria e ressalvados os 
interesses nacionais de coda um dos dois poises, 
a fim de obter condi~oes de comercio mais justas 
e pre~os mais realistas e estaveis para as mate
rias-primas fornecidas pelos poises em desenvol
vimento. 

11 . Os Ministros enalteceram a Declara~ao e o 
Programa de A~ao para o Estabelecimento de 
uma Nova Ordem Economica lnternacional, adota
dos pela Assembleia Geral do Organiza~ao das 
Na~oes Unidas no sua Sexta Sessao Especial como 
o reconhecimento do comunidade internacional de 
que a estrutura das rela~oes economicas interna
cionais, hoje como no passado, e fundamentalmen
te injusta e de que se torna necessaria uma a~ao 
deliberada do comunidade international para cor
rigir tal situa~ao. lnstaram todas as na~oes a 
abster-se de qualquer a~ao que possa impedir ou 
de alguma forma prejudicar a tradu~ao do dis
posto no Declara~ao e no Programa de A~oo em 
beneficios concretos para 0 proveito mutuo dos 
poises desenvolvidos e dos poises em desenvol
vimento. 

12. Ressoltoram a premente necessidode do odo
~oo de medidas que promovom o livre fluxo de tec
nologias avon~odos, notodomente para dinomizor 
a produ~ao agricola, com vistas a erradicor do 
mundo a fome e o subdesenvolvimento. Observe
rom, a respeito, que cursos especiois sobre trans
ferenda de tecnologio, adequodos a essa finoli
dade, muito podem contribuir para a forma~ao 
de nacionois de poises em desenvolvimento e para 
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solu~ao dos diversos problemas envolvidos. Nesse 
particular, conclomorom os orgonismos especiali
zados dos Na~oes Unidas e outros organismos mul
tiloterois de ojuda a intensificor as atividodes nes
se campo. 

13. Os Ministros Antonio F. Azeredo do Silveira 
e Munyua Waiyoki examinarom as relo~oes bilote
rois e convieram em conjugor esfor~os para o es
treitomento dos la~os que unem os dois poises. 
Com esse objetivo, salientoram a necessidade de 
consultos peri6dicos para trotor de materia do 
interesse mutuo, tonto no ambito geral como no 
setoriol. 

14. 0 Chonceler brasileiro onotou, com parti
cular agrodo, o prop6sito do Governo do Quenia 
de ocreditor too logo possivel um Embaixador em 
Brasilia. 

15. Os Ministros considerorom aspectos relati
ves ao estobelecimento de um sistema de comu
nico~oes diretas entre o Brasil e o Quenia, bem 
como a intensifico~oo do tr6fego maritima entre 
os dois poises. A esse respeito, expressoram suo 
esperon~o de que a melhoria nos comunico~oes 
focilitara um crescente intercambio dentro dos 
Acordos de lntercambio Cultural e de Coopera~ao 
Tecnica existentes entre os dois poises. Conside
rorom porticulormente oportuno a concessao de 
bolsos-de-estudo para o aprimoromento tecnico 
e cientifico de seus nacionois. 

16. Concordarom ser mutua mente desejavel di
na mizar e diversificar o comercio entre o Brasil 
e o Quenio e promover a intensifica~ao dos con
totos em nivel empresariol. 

17. Examinorom otentomente a con juntura e as 
perspectivas dos atividodes ogricolos nos pianos 
inferno e internocionol e solientorom a necessi
dode de intensificar a coloboro~ao nesse setor. A 
esse respeito, ressaltorom a importancio de man
ter estreitos consultos nos pr6ximos negocio~oes 
do Acordo do Cafe e a necessidade de criar um 
novo e eficaz instrumento para regular o mercodo 
do cafe e asseguror pre~os equitotivos para o 
produto. 

18. Ressoltorom a conveniencia de intensificor 
a coopero~oo tecnica bilateral, notodamente quan
do ambos os poises possom beneficiar-se do expe
riencia mutua, nos setores em que prevolecem 
identidodes ecol6gicas, culturois e sociais. 
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19. Sua Excelencia o Senhor Ministro Munyua 
Waiyaki expressou o seu reconhecimento pela aco
lhida fraternal que lhe foi dispensada e a sua co-

mitiva e manifestou a sua satisfa~ao de poder 
visitor, oinda no decorrer de sua viogem, as cida
des do Rio de Janeiro, Sao Paulo e Salvador". 
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Discurso do Ministro • • 

Az~~edf:r~aatS~~~ei~~ chanceler aponta d1f1culdades 
turma de 1974 • 

d;io~;sr~~~:~ no recrutamento de d1plomatas 
no Palacio ltamaraty de Brasilia, em meio as solenidades do Oio do Diplomata (21 de obril), 

comemorado desta vez em 23 de obril de 1975, com o presen~a do Presidente e do 
Vice-Presidente do Republica 

Excelentissimo Senhor Presidente do Republica, 
General Ernesto Geisel, 

Excelentissimo Senhor Vice-Presidente do Repu
blica, General Adalberto Pereira dos Santos, 

Meus colegas concluintes do Curso de Prepara~oo 
a Carreira de Diplomata, 

Senhoras e Senhores, 

0 Dia do Diplomota, que estamos a celebrar neste 
momento, tern para nos do Carreira um sentido 
muito especial. Coda ano, e sempre honrados com 
a presen~a do Senhor Presidente do Republica, re
petimos o ritual de receber, nessa data, ao convi
vio do Coso, os novos Diplomatas, concluintes do 
Curso de Prepara~ao a Carreira de Diplomata. Sem
pre o mesmo - o gesto e o seu sentido, e ele, a 
coda vez, novo, sem que se diminua nunca a ri
queza de sua significa~ao original. 

a diplomacia na constru~iio nacional 

Ho urn ano atr6s, dizia aos diplomatos que inicia
vam sua carreira que as tarefas do diplomacia, 
constantes na forma, em razao das fun~oes que 
sao pr6prios a essa atividade, assumiam, em de
terminados momentos, especial urgencia e gravi
dade. Dizia vivermos precisamente urn desses mo-

mentos engolfados que estamos na crise que per
turbo 0 mundo e que oferece desafios a imagino
~ao, a capacidade criadora e a determina~ao dos 
poises que creem ter urn destino de grandeza a 
cumprir. 

Com a perspectiva que os ultimos doze meses nos 
oferecem, posso hoje ser mais enf6tico ainda quan
to ao popel da diplomacia no constru~Cio do des
fino nacional. 

No Brasil, disso podemos nos orgulhar os diploma
tes, sempre teve o Ministerio das Rela~oes Exte
riores uma clara consciencia de suas responsabi
lidodes e sempre procurarom os diplomotas exer
cer com empenho os seus deveres. 

Numa primeira fase da nossa historia independen
te, o problema fundamental da diplomacia brasi
leira foi o de consolidar a defini~iio do espa~o geo
grafico national e o reconhetimento por parte de 
outros Estados dos direitos basicos da Na~iio. 
Tao bem se houve o Borao do Rio-Bronco no condu
~ao das negocio~oes que permitiram dar con
tornos definidos e juridicamente incontestaveis as 
nossos fronteiros que justo lhe foi atribuir o titulo 
de Potrono do Diplomocia brasileiro e justo conti
nuo a ser pogar-lhe o tributo dos nossos homeno
gens, coda ano, neste Dia do Diplomota. A forma 
pacifica, ordenada, e juridicamente inatacavel pela 
qual o Brasil conseguiu resolver, amigavelmente, 
com seus vizinhos, os problemas de defini~iio de 
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fronteiras, imprimiu indelevel marta a nossa Di
plomacia. Desde entao e para sempre o Brasil tern 
defendido, sem exce~ao, a solu~ao pacifica das 
controversies internacionais, particularmente das 
disputas de fronteira, tern condenado a aquisi
~ao de territ6rios pela for~a e tern estabelecido 
como principios basilares das rela~oes internacio
nais o do respeito ao direito dos povos a auto
determina~ao e o da nao-interven~ao nos assuntos 
infernos de outros poises. 

o desafio historico 

Nos circunstoncias hist6ricas que presidiram a 
consolida~ao da nacionalidade brasileira, como Es
tado independente, era natural que os aspectos 
formais da independencia, nos pianos politico, co
mo no juridico, assumissem importoncia priorit6-
ria. Outras na~oes que se transformaram em Es
tados em epocas contemporoneas a nossa inde
pendencia seguiram curso semelhante. As conse
quencias da recessao da decada dos trinta e, mais 
dramaticamente ainda, a universaliza~ao da Guer
ra de 39, despertaram as consciencias nacionais 
para a necessidade de reorganiza~ao da ordem 
economica international de modo a diminuir as 
dependencies economicas e as vulnerabilidades as 
crises. Para poises como o Brasil, o problema apa
receu sob a forma de uma convic~ao generalizada 
da urgencia do desenvolvimento economico nacio
nal. Em outras partes do mundo, a ideia de desen
volvimento economico apareceu ligada a da pro
pria independencia politico. Embora, a principia, 
a questao da elimina~ao do colonialismo tivesse 
parecido ser urn problema restrito a esses novos 
poises, com o tempo verificou-se que, de uma for
ma ou de outra, todos os poises do mundo seriam 
arrastados a participar dessa revolu~ao fundamen
tal e indispensavel ao progresso geral que e a 
termina~ao do colonialismo em todas as suas 
form as. 

itamaraty, celeiro de funcionclrios 

Durante esse periodo, a diplomacia brasileira pas
sou por profundos transforma~oes e quem acom
panhou o processo de moderniza~ao do Brasil sa
be do papel relevante que tiveram os diplomates 
brasileiros na abertura do Brasil aos ventos do 
progresso economico e tecnol6gico e as ideias de 
autonomic, coopera~ao e desenvolvimento. Houve 
epoco em que nos fileiras da diplomocia e que 
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eram recrutados muitos dos tecnicos que em ou
tros 6rgaos da Administra~ao vieram introduzir 
as mais renovadoros ideias de Administra~iio e de 
Politico. Hoje, o ltamaraty continua ainda a forne
cer contingentes respeitciveis de funcioncirios ca
pazes para outros setores da vida publica e, em 
medida crescente, mesmo para a empresa priva
da no Brasil. lsso cria, obviamente, problemas pa
ra o Ministerio das Rela~oes Exteriores, cujas res
ponsabilidades se ampliam e cujas necessidades 
de profissionais competentes siio cada vez maio
res. Nao deixa de ser, porem, tambem, urn teste
munho da capacidade que continua a ter o lta
maraty de produzir homens de escol. 

embaixadores do ano 2000 

· Se grandes foram as transforma~oes por que pas
sou o Brasil, da diplomacia de fronteiras a diplo
macia economica, quais nao seraO OS por que tera 
que passar no futuro, quando se afigura irrecus6-
vel para o Pais uma presen~a de crescente impor
tancia no cen6rio internacional, cenario esse coda 
vez mais complexo e dinamico? H6 poucas sema
nas, dizia eu no Recife, em aula com a qual inau
gurei os cursos de Direito deste ano, na Faculdade 
de Direito da Universidade Federal de Pernambuco, 
que, ao convocarmos, hoje, jovens para iniciar a 
Carreira de Diplomate, estamos convidando a re
ceber de nossas moos o bastao do diplomacia bra
sileira aqueles que serao, mais tarde, os Embaixa
dores do Brasil do ano 2000. 

Parece distante essa data que foscina e a nin
guem ocorre pensar que o que fa~amos hoje estar6 
influindo no que pudermos ser entao. No entanto, 
e tao breve 0 espa~o de uma gera~iio! 

H6 urn quarto de seculo, os que hoje ocupamos os 
cargos de chefia desta Casa e os que temos o 
encargo de chefiar as representa~oes do Brasil 
no Exterior, estavamos, como os senhores, inician
do nossos passos na Casa de Rio-Bronco. Teria sido 
presun~oso pensar, ao iniciarmos nossas carrei
ras, que entiio nos fosse possivel antecipar as 
transforma~oes profundos que o Brasil e o mundo 
vieram a sofrer nesses ultimos vinte e cinco anos 
e esperar estar habilitados para enfrentar os pro
blemas por elas criados na melhor forma e no 
momenta mais oportuno. Muito tivemos que 
aprender ao Iongo de nossas vidas profissionais e 
s6 o esfor~o continuo de adapta~iio e renova~ao 
nos permitiu guardar a possibilidade de ir corres-
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pondendo o realidade cambiante sabre a qual era
mos chamados a atuar. Da mesma forma, seria 
presun~oso esperar que a prepara~oo que hoje 
damos aos novas diplomatas os torne implicita
mente aptos a enfrentar todas as hip6teses do 
futuro. E nosso dever ter clara a percep~ao de 
que esse futuro e for~osamente diferente do pre
sente e e nossa a responsabilidade de procurar 
habilitar os novas diplomates a enfrentar even
tualidades de cencirio de enorme varia~ao e am
plissimas possibilidades. 

versatilidade e aperfei~oamento 

Poucas profissoes do Servi~o Publico exigirao tan
to versatilidade de seus praticantes quanta a di
plomacia. Quando a multiplica~ao dos cantatas 
internacionais sabre toda sorte de problemas exi
giu do diplomata a presen~a negociadora em as
suntos que iam da meteorologic a saude publica, 
da avia~iio o hidrologia, da negocia~iio tarifciria 
aos problemas ecol6gicos, do desarmamento a coo
pera~iio atomica, e assim por quase todos os cam
pos do conhecimento, mordazmente se disse que 
o diplomata moderno havia sido for~ado a tornar
se urn especialista em generalidades. Nada mais 
injusto, e desmentido pelos fatos. Com efeito, se 
e util e continua a coopera~ao entre 0 ltamaraty 
e os outros 6rgiios internes da Administra~ao que 
tratam de assuntos especificos 0 fato e que, por 
maior que seja a competencia e a dedica~ao dos 
funcioncirios desses outros 6rgaos, nao seria justa 
deles esperar que possuam, tambem, a visao de 
conjunto de politico externa e a prcitica de nego
cia~ao, sem as quais e impossfvel obter-se resul
tados satisfat6rios na negocia~iio no plano inter
nacional. 0 diplomata continua a ser imprescindi
vel para levar a cabo a tarefa de negocia~ao no 
plano externo, aliada as outras que lhe sao pr6-
prias, e na medida em que se amplia e se diver· 
sifica o terreno da sua atua~ao, dele se exigem, 
para que bem execute sua missao, conhecimentos 
sempre mais variados e cada vex mais profundos. 

Niio iremos sobrecarregar a agenda de conhecimen
tos requeridos ao diplomata, dele exigindo que se
ja tambem urn futur61ogo. Nem estci a futurologia 
too acreditada assim. Niio e possivel deixar de 
ter presente, pon!m, que a realidade nacional e a 
international passam por rcipida evolu~ao e que 
para sermos eficientes amanha temos que ser pre
videntes hoje. Temos que ir antecipando os avan
~os de que· somos potencialmente capazes para ir 

criando, a tempo, as condi~oes para alcan~ti-los 
da forma mais completa. lsso pensamos fazer no 
que respeita a prepara~iio dos futuros diplomatas 
do Brasil. Essa prepara~ao nao se esgota na forma· 
~ao dos candidatos a diplomata no lnstituto Rio
Bronco. Abrange, tambem, o aperfei~oamento do 
diplomata, sua reciclagem, para usar uma expres· 
sao moderna, de forma a manter o corpo de diplo· 
matas brasileiros atualizados com os problemas 
que sao proprios da sua atividade e com as novas 
tec:nicas que vao surgindo e que podem ser utili· 
zadas para seu exame e tratamento. 

Acredito que as medidas que estao sendo estuda
das no ltamaraty com esses prop6sitos possam 
contribuir para difundir entre os jovens do Brasil 
maior interesse pela carreira de diplomata. Nao 
obstante o elevado conceito de que goza o lnsti
tuto Rio-Bronco e o indiscutivel prestigio da pro
fissao de diplomata na mente popular, nao tern 
sido possivel ao ltamaraty recrutar o numero de 
diplomatas necesscirios ao preenchimento da Clas
se inicial da carreira, com isso prejudicando-a em 
todos os seus escaloes. Serio injusto atribuir esse 
resultado a possiveis falhas no sitema de recruta
mento. Essas poderao existir e devem ser corri
gidas. For~oso e reconhecer, porem, que outros e 
graves fatores podem estar contribuindo para esse 
resultado. A alta soma de conhecimentos que se 
requer do diplomata, a versatilidade da persona
lidade que o deve caracterizar, e outras peculiari
dades que informam a atividade do profissional 
da diplomacia nele fazem reunir-se um conjunto 
de qualidades que o tornam particularmente apto 
a lidar com problemas contemporiinees tambem 
em outras faixas de atividade e em outros setores 
da vida nacional. 

As oportunidades abertas a quem possua essas 
qualidades sao hoje inumeras e competitivas. Nes
se quadro, os incentivos de carciter nao material 
que a participa~Cio numa politico externa altamen
te positiva e dinamica como a do Brasil podem 
representor nao tern sido capazes de compensar 
aqueles de natureza distinta encontrciveis em ou
tros ramos de atividades. 

impulso renovador 

0 Governo tern estado atento para essa questoo. 
Medidas significativas ja foram tornados para 
atende-la e outras sao, no momenta, objeto de 
considera~Cio pelas autoridades competentes. 

71 



Documento digitalizado pela equipe de Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais (http://www.mundorama.net).

Senhor Presidente da Republica, dentro de poucos 
meses, pretendo submeter a Vossa Excelencia, al
gumas ideias especificas sobre os problemas do 
recrutamento, do prepara~ao e do aperfei~oamen
to do pessoal diplomcitico. Os estudos que ora se 
processam no ltamaraty para esse fim visam a am
pliar a representatividade regional e social do po
vo brasileiro no recrutamento dos novos diploma
tas, modernizar as tecnicas de prepara~ao para 
a Carreira com vistas a equipar ainda mais os 
diplomatas para as necessidades do futuro e, co
mo indicado acima, promover a constante atuali
za~ao dos diplomatas para que nao venham a ser 
ultrapassados em seus conhecimentos e suas tec
nicas em razao do acelera~ao adquirida pelas 
transforma~oes tecnol6gicas do nosso tempo. Des
ses estudos faz parte a previsao das necessidades 
crescentes de relacionamento entre o ltamaratv e 
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outros 6rgaos do Admiuistra~ao e entre o setor 
publico e o setor privado do economia national. 
lgualmente, neles se preveem as necessidades e as 
conveniencias do relacionamento entre o ltamara
ty e a Universidade e o problema da cria~ao de 
umo opiniao publica nao-profissionol sobre assun
tos internacionais. Acredito que as medidas que 
o Governo de Vossa Excelencia vem tomando para 
respaldar o exercicio da atividade diplomcitica e 
o estimulo que possa resultar da ado~iio de re· 
formas modernizadoras certamente trariio maior 
alento ao interesse da juventude brasileira para 
ingressar nas fileiras do ltamaraty, contribuindo 
dessa forma para que ele possa, com mais energia 
e mais eficiencia, trabalhar pela tarefa de engran· 
decimento national, no campo especifico das rela
~oes externas, ao qual Vossa Excelencia soube dar 
tao clarividente dinamismo e impulso renovador. 
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Discurso de Azeredo 
do Silveira no almo~o 

oferecido ao Diretor-Geral do GATT, 

justi9a e equidade no 
comercio internacional 

Olivier long, no Palacio ltamoraty de Brasilia, em 28 de abril de 1975 

Senhor Diretor-Geral, 

E com prazer que ofere~o a Vossa Excelencia as 
boas-vindas do Governo brasileiro, prazer igual
mente pessoal, pais guardo, do meu tempo de 
Embaixador em Genebra, a boa memoria do con
vivio que cheguei a ter com Vossa Excelencia, nos 
seus primeiros tempos como Diretor-Geral do 
GATT. Em minha qualidade de Representante do 
Brasil, foi meu o prazer de participar do escolha 
do nome de Vossa Excelencia para o alto cargo que 
ocupa. 

A visita de Vossa Excelencia a Brasilia ocorre em 
ocasiao muito oportuna. 0 Brasil atribui particular 
importancia as Negocia~oes Comerciais Multilate
rais que ora se iniciam no GATT. Esperamos que 
elas conduzam a resultados concretos no sentido 
do reordenamento economico mundial, com vistas 
ao progresso geral, num clima de paz e de justi~a. 

Vossa Excelencia bern conhece a posi~oo do Go
verna brasileiro sabre os temas que serao objeto 
das Negocia~oes Comerciais Multilaterais. 

Consideramos essential ao equilibrio geral do co
mercio internacional a aplica~iio do princ:ipio do 
tratamento diferenciado, em favor dos paises em 
desenvolvimento, as negocia~ies espec:ificas sobre 
barreiras e produtos. lsso significa, essencialmen· 
te, que deve ser fortalecido e consolidado o siste
ma geral de preferenc:ias, cuja fragilidade atual 
todos reconhecemos, e que e necessaria a conces-

sao de vantagens espec:iais aos paises em desen· 
volvimento, no tocante as barreiras niio-tarifarias, 
para que se diminuam os privilegios e as desigual
dades que atualmente distorcem o comercio e as 
perspectivas de desenvolvimento econ&mico e so· 
cial entre OS varios paises do mundo. 

Do mesma maneira, esperamos que as Negocia~oes 
Comerciais Multilaterais permitam a revisao das 
normas que disciplinam o comercio international, 
de modo a abrigar os conceitos de eqiiidade impli
citos no posi~ao acima defendida. Dentro dessa 
ordem de ideias, o Brasil tem-se manifestado a fa
vor da revisao do proprio Acordo Geral. Em parti
cular, consideramos fundamental a reformula~ao 
dos dispositivos sabre direitos compensatorios e 
salvaguardas que atualmente permitem fiquem os 
poises em desenvolvimento expostos a medidas 
protecionistas injustificaveis, por parte dos poises 
industrializados. 

necessidade de mudan~a de atitude 

Estou coda vez mais convencido, Senhor Diretor
Geral, de que as grandes dificuldades por que pas
sa o mundo so se abrandarao como resultado de 
uma mudan~a geral de atitude por parte dos prin
cipais poises e grupos de poises, tanto desenvolvi
dos como em desenvolvimento. Basicamente, e 
preciso que exista, do parte de todos, a disposi
~ao para negociar com vistas a urn mundo real-
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mente interdependente. Essa interdependencia de
ve ser entendida, porem, como uma rela~ao hori
zontal de coopera~ao entre as na~oes e nao como 
uma rela~ao vertical, com vistas a uma otimiza~ao 
te6rica, cujo resultado seria, em ultima analise, 
manter para os atuais poises desenvolvidos as 
vantagens comparatives de que se beneficiam no 
momenta. A meu ver, embora os paises desenvol
vidos aceitem, no plano conceitual, a justi~a de 
muitas das causas defendidas pelos paises em de
senvolvimento, no sentido de lograr uma reorga
niza~iio economica geral que diminua as dispari
dades excessivas de renda e de oportunidades de 
progresso, niio aceitam as conseqiiencias reais 
desse reconhecimento no plano das a~oes concre
tas. Ate certo ponto, e essa intransigencia que tem 
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sido responsavel pelas atitudes de confronta~iio 
que hoje Se acirram entre OS dois blocos econo· 
micos de palses. 

0 exito das Negocia~oes Comerciais Multilaterais 
no encaminhamento dos problemas acima indica
des dora ao GATT um papel primordial no nova 
constela~iio institucional que devera emergir dos 
debates em curso sobre a reforma das atuais es
truturas economicas internacionais. Formulamos 
os melhores votos para que nesse GATT renovado, 
ajustado as aspira~oes de todos os poises que a 
ele pertencem, possamos continuer contando com 
a dedica~ao, a eficiencia e o espirito de lideran
~a de Vossa Excelencia, no desempenho das difi
ceis tarefas que tera de enfrentar. 
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Discursos de Azeredo da Silveira e do diminuir as distancias 
Embaixador marroquino no Brasil, Aissa , 

Benchekroun, quando da assin~tura com 0 mundo arabe 
do Acordo sobre Transportes Aereos 

entre Brasil e Marrocos, no Palacio ltamoroty de Brasilia, em 30 de obril de 1975 

discurso do chanceler brasileiro 

Senhor Embaixador, 

E para mim motivo de grande satisfa~ao participar 
com Vossa Excelencia do cerimonia de assinatura 
do Acordo sobre Transportes Aereos, concluido em 
agosto ultimo, por plenipotenci6rios de nossos dois 
poises. 

A intensifica~ao do tr6fego aereo, decorrencia ime
diata do estreitamento dos vinculos comerciais e 
culturais entre o Brasil e o Marrocos, tornou ne
cessaria negociar urn pacto regulamentador das re
la~oes aeron6uticas bilaterais, o qual proporciono 
as empresas transportadoras designadas pelas Par
tes condi~oes mais favor6veis de participa~ao nos 
liga~oes aereas marroquino-brasileiras. 

De fato, o documento que ora firmamos ter6 co
mo mais auspicioso corol6rio o initio, em prazo 
que espero seja o mais breve possivel, do presen
~a efetiva e majorit6ria das nossas duos bondei
ras no promissor mercado de transportes aereos 
gerado pelo fortalecimento dos la~os que unem 
. o Brasil ao Morrocos. 

pontos-de-vista coincidentes 

No avalia~ao dos principais problemas que afligem 
a comunidade internacionol, quer seja no plano 

politico, quer soc1o-economlco e financeiro, gran
de tern sido a coincidencia dos pontos-de-vista do 
Brasil e do nobre nac;ao 6rabe. Ambos estao em
penh ados no luta solid6ria em prol do paz e do 
desenvolvimento de todos os poises, sem qualquer 
distin~ao de ra~a ou credo; no defesa do direito 
soberano dos Estados de explorer, em beneficia 
proprio, os recursos naturais de seus territ6rios; 
no repudio mais veemente a guerra de conquista. 
Como nao poderia deixar de ser, tal identidade 
de ideais tern resultado em comunhao daqueles in
teresses que visam a proporcionar aos nossos po
vos melhores e mais justas condi~oes de vida e exis
tencio. Destarte, niio creio ser otimismo afirmar 
que o caminho estci aberto para a multiplica~iio, a 
curio prazo, das areas de proficuo relacionamento 
e interciimbio entre o Brasil e o Marrocos. Dentro 
desse contexto, cabe tambem destacar que o Bra
sil, este ono, pela primeira vez, estar6 oficialmen
te representado no Feira lnternacional de Casa
blanca, atraves do qual dever6 ser intensificado 
ainda mais o intercambio comercial e, em conse
quencia, os servi~os aereos entre nossos dois poi
ses. 

0 Governo brasileiro, Senhor Embaixador, estci 
consciente da releviincia de que se reveste a assi
natura deste documento, reflexo da inabalcivel de· 
termina~iio de encurtar as distiincias entre o Bra
sil e o Marrocos, em particular, e o Mundo Arabe, 
em geral, a fim de propiciar um relacionamento 
solidcirio e amplo, conducente a uma s61ida e du-
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radoura amizade entre nossas na~oes. Assim sen
do, ainda este ano devera ser negociado um acor
do sebre transportes aereos com o lraque e assi
nado o ja concluido com a Jordinia. 

Fo~o votos, Senhor Embaixodor, para que este 
instrumento que firmomos goranta crescente exito 
comerciol as empresas transportadoras do Brasil 
e do Morrocos, possibilite a plena utilizo~ao do 
nosso mutuo potencial turistico, bern como o in
cremento dos rela~oes comerciois e culturais entre 
os dois poises, e correspondo, portanto, oos obje
tivos que nos norteorom quando de suo negocia
~ao e ossinoturo. 

discurso do embaixador marroquino 

Senhor Ministro, 

Hoje se obre umo nova pogma dentro do Iongo 
historic das relo~oes entre Brasil e Morrocos, e 
certomente nao e urn exagero dizer que o acordo 
que acobomos de ossinor serci urn ocontecimento 
morconte. 

Muito tempo seporados pelo que se chomou "o 
oceano tenebroso", dominodo durante Iongo tem
po por audaciosos novegadores, do qual seu pais 
e o nosso podem se orgulhor, eis que o primeiro 
ocordo assinodo por nossos dois poises e justa
mente urn ocordo que tern rela~ao com as comuni
ca~oes, simbolo dos trocas em todo a ocep~ao do 
termo, a sober o dos pessoos, das ideios e dos 
bens. 

Se bern que, urn em face do outro, opesar de urn 
patrimonio comum, nos fomos muito tempo igno
rodos; de primos, possamos a ser estronhos, e de 
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oroutos de uma mesmo civilizo~ao e de uma mes
mo culturo, nos nos viromos as costas uns aos 
outros, para seguirmos urn destino nocionol, po
rem sem jomais nos seporarmos de uma estima 
e de umo considero~ao reciproco. Lembromo-nos 
de tempos em tempos, para nao dizer quose sem
pre, que uma mesmo fonte nos saciou e que urn 
mesmo patrimonio nos uniu. 

Ainda niio faz muito tempo, o Brasil, para o mar
roquino, niio era mais do que o pais do cafe, do 
futebol e do samba. Hoje, se bem que estes tres 
pilares do Brasil permane~am e se fortifiquem ca
da dia mais, meu pais descobre com prazer uma 
vasta na~iio em plena expansiio, um povo traba· 
lhador, dirigentes dinamicos e serios que, sem 
perder de vista as necessidades imemas de suas 
popula~oes, estendem a miio fratemal aos menos 
favorecidos do que eles. E se o Marrocos recebe 
com prazer Pele e lhe oferece uma grande home
nagem, se a musica brasileira faz as delfcias e OS 

delirios de nossa juventude, e se a moda brasileira 
invadiu as ruas de nossas cidades, acabamos de 
acolher, por outro lado, e pela primeira vez, 35 
grandes firmas industriais e comerciais a 26.0 
Feira lnternacional de Casablanca. Estomos satis
feitos com esto porticipo~ao brosileira e deposito
mas grondes esperan~as em que uma corrente 
moior de intercombio doi decorra. 

E dizer, Senhor Ministro, o quanta a questao de 
tronsportes e de comunico~oes desempenha urn po
pel primordial nos relo~oes entre No~oes. Seu pais 
e o meu estao firmemente desejosos de fortificar 
estas relo~oes e de estende-las a outros campos, 
convencidos de que o mar que nos havia separado 
constituirci doqui em dionte uma fronteira comum 
e que aquila que os descendentes de urn mesmo 
ramo familiar nao puderam reolizor, os vizinhos 
podem foze-lo mais facilmente. 0 ocordo que aca
bomos de ossinor e que constitui a nossos olhos 
urn oto de reencontro pode nos ajudar grande
mente. 
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o brasil e a crise econ6mica 
Artigo do Chanceler • • 

Azeredo da Silveira, publicado na edi~ao de 14 de maio de 1975 I nternaCIOnal 
do Jornal do Brasil, volume Ill da Revista Economico, p6gina 5 

E hoje muito difundido a opiniao de que a econo
mio mundiol otrovesso suo crise mois serio desde 
o fim do Segundo Guerra Mundiol. Tem-se repetido, 
inclusive, com freqi.iencio, o porolelo com a situo
~ao de 1929. Verifico-se a repeti~ao coda vez mois 
freqi.iente de sombrios predi~oes. E por isso inte
ressante exominor as roizes deste pessimismo bos
tonte difundido. Para focilitor 0 analise, Serio 
oportuno ogrupar em quatro setores de fenomenos 
economicos as causos desta inquieta~ao mundial: 

Em primeiro Iugar, a infla~ao crescente que os poi
ses industriolizados nao conseguem dominor e que 
vem desafiondo o arsenal te6rico que os econo
mistas haviam loboriosamente construido desde 
que Lorde Keynes publicou o seu famoso tratodo. 

Em segundo Iugar, acoplodo oo fenomeno inflacio
ncirio, verifica-se uma queda do ritmo de cresci
mento dos poises industrializados que e seguido 
por taxas de desemprego de uma intensidade roro
mente vista em recessoes "normais". 

Em terceiro Iugar, por obra de subita e dr6stica 
eleva~ao dos pre~os internacionais do petr61eo e 
outros hidrocorbonetos (que tinham evoluido numa 
curva excepcionalmente est6vel durante mais de 
15 onos ate 1970) surgiram desequilibrios de tron
sa~oes e contos internacionais de propor~oes tam
bern ineditas. A hierorquia dos poises pela massa 
de reservas que possuem foi violentomente subver
tido, havendo saldos comerciais sido tronsforma
dos em deficits como que por encanto. 

Em quarto Iugar, figura a distor~ao resultante dos 
mercados financeiros internacionais. 0 sistema 

monetorio internacional - que j6 havia sofrido os 
abalos resultantes das desvaloriza~oes sucessivas 
do dolor em 1971 e das identicos valoriza~oes do 
marco, do franco sui~o e do iene japones - viu-se 
confrontado com uma situa~ao inteiromente no
va, para a qual visivelmente nao estovo equipodo. 
Esta situa~ao tem dois tra~os determinantes: o pri
meiro e a relativa timidez do sistema banc6rio 
privado para trabalhor com um volume de dinhei
ro substancialmente moior do que estova ocostu
mado - e isso e verdade especialmente para o 
mercado de eurod61ares - volume esse que tam
bern se acha concentrodo em um pequeno grupo 
de capitalistas e nao mais numa constela~ao de 
empresas e individuos. Naturolmente, estas cir
cunst<incios acrescentam um elemento de risco e 
de inseguran~o as opera~oes bonc6rios e trazem 
perplexidade e apreensao. Os novos donos do di
nheiro nao tem possibilidade ainda de empreg6-lo 
em investimentos razoovelmente seguros, em parte 
porque seus poises nao dispoem de um universo 
economico suficientemente complexo e diversifica
do para permitir a frutifica~ao de investimentos 
em largo escolo. Enquonto oguordam que seus 
pr6prios poises cres~om e amadure~om economi
camente, os produtores de petr61eo, em sua maio
ria, voltam-se para o sistema monetorio interno
cional e dele esperam as melhores taxas de re
torno nos mais curtos prazos. No momento otual, 
quando os tomadores potenciois de dinheiro se en
contram freqi.ientemente em situa~oes menos co
modas, nesse quadro geral, e realmente um exer
cicio dificil e perigoso movimentor os petrod61ares 
em tais circunstancias. 
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sinais de um novo ponto de equilibrio 

Sucede, porem, que o sistema capitalista ocidental 
esta atravessando hoje a sua primeira crise grave 
desde 1929/34 e ja provou, malgrado freqi.ientes 
profecias apocalipticas nos ultimos 100 a nos, que 
possui grande vitalidade e superior capacidade de 
adapta~ao. Assim, ja e possfveJ detector OS pri
meiros sinais da chegada a urn novo ponto de 
equilibria. Certamente ainda nao estamos 16 e e 
muito provaveJ que OS indicadores economiCOS na 
maioria dos poises ainda continuem apresentando 
distor~oes e deteriora~oes por varios meses. En
tretanto, distinguem-se, por exemplo, alguns fatos 
ate certo ponto imprevistos: 
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a) os poises produtores de petroleo reve
laram possuir uma capacidade margi
nal de importar e de consumir bastante 
superior a que se esperava e se prog
nosticava nos primeiros estudos realiza
dos ainda sob o traumatismo do crise 
petrolifero do ultimo trimestre de 1973; 

b) a receita de exporta~oes dos produto
res de petroleo era em alguns casas es
timada na coso dos 60 e 70 bilhoes de 
dolores, mas o excesso de liquidez pro
vou-se substancialmente menor e os to
tais importados por esses poises acusa
ram crescimento potencial que diminuiu 
esta "liquidez ociosa" para uma ordem 
de grandeza possivelmente equivalente 
a 30/40 bilhoes de dolores; 

c) poises como a ltalia, que pareciam ca
minhar para uma crise grave, acham-se 
hoje ja em situa~tio menos precaria do 
que os pessimistas imaginavam; 

d) poises como o Japao, que deveriam, se
gundo os mesmos pessimistas, ter pas
soda de locomotiva do economia inter
nacional a urn estado de verdadeira 
prostra~iio economica, ja lograram por 
em evidencia saldos do balan~a comer
cial; 

e) a estrutura de juros, que parecia desti
nada a uma verdadeira explosiio, acha
se agora relativamente equilibrada, 
mesmo que uma grande parte do expli
ca~tio deste fato resida no retra~iio de 
investimentos e em todos os corolarios 

de uma recessoo econom1ca com dife
rentes graus de elasticidade - como a 
que aflige a maioria dos poises do Oci
dente - e ainda que o estado atual do 
remunera~iio do dinheiro esteja Ionge de 
satisfazer aos melhores requisitos do 
teoria economica; 

f) ap6s urn primeiro momenta em que os 
Governos nacionais tornados de inevita
vel e grande perplexidade se inclinaram 
por solu~oes apenas nacionais - co
mo, por exemplo, exportar o maximo e 
importar o minima, refugiando-se atras 
de barreiras protecionistas - passaram, 
gradualmente, a uma maior harmonia 
de pontos-de-vista e a uma concerta~tio 
mais profunda de politicos economicas. 
Em verdade, hoje praticamente todos os 
Governos ocidentais optaram, de forma 
clara, por uma linha anti-recessiva mais 
do que por uma linha ortodoxa de com
bate a infla~ao; 

g) os proprios novas pre~os do petroleo, 
que no primeiro momenta pareceram 
barreiras intransponiveis ao crescimen
to economico dos poises ocidentais, sao 
hoje objeto, niio de tolerancia, mas de 
desafio, e desenvolveram a imagina~iio 
comercial dos empresarios e dos Gover
nos; freqi.ientemente tern sido obtidos 
resultados bastante satisfatorios. Por 
certo, os poises em desenvolvimento ntio 
conseguem entretanto compensar com 
a mesma agilidade esta pressiio. Nesse 
coso, reside urn dos aspectos mais dra
maticos da situa~ao atual. 

melhoria inedita do padriio de vida 

0 espetacular crescimento economico do apos
guerra, gerado por inova~oes tecnologicas decisi
vas (no campo do industria quimica, eletrica e me
canica, muito especialmente) permitiu uma melho
ria constante e inedita de padriio de vida do Oci
dente. 

A economia do consumo foi paralelamente muito 
ativada e os mecanismos de credito multiplicaram 
a demanda de bens e servi~os. Por outro lado, 
Govemos ocidentais assumiram papel muito mais 
relevante do que antes de 1930 no conjunto das 
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atividades economicas e quase todos exibiram fre
qi.ientes grandes deficits. S6 o Governo america
no incorreu em deficits agregados em cinco anos 
ate 30 de junho de 1974 de 80 bilhoes de dolo
res. Pelo mecanismo de deficits em seu balan~o 
de pagamentos, por excesso de safdas sobre as 
entradas de capitais, os Estados Unidos exporta
ram infla~ao para a Europa e outros pafses aos 
quais sua economic esta extremamente vinculada. 
Neste quadro de infla~ao crescenta, sobreveio em 
1973 a crise das materias-primas. A propria infla
~ao international funcionou como mecanismo de 
vasos comunicantes e de causa~ao circular, atin
gindo, no primeiro semestre de 1974, urn patamar 
de propor~oes ineditas. 

Em sumo, o espetacular processo de desenvolvi
mento economico dos pafses ocidentais, que noo 
tern precedentes na historia contemporanea, pare
ce ter chegado a urn ponto crftico. Entretanto, co
mo se viu, pode-se crer que o impasse esta come
~ando a ser dissolvido e talvez mesmo se possa 
vislumbrar que, com urn esfor~o tenaz e intenso 
de coopera~oo international, sera possfvel resta
belecer, dentro de pouco tempo, urn novo equilf
brio e uma nova dinomica international. Se for 
assim, tera sido mais uma vez comprovado que, 
malgrado a complexidade crescenta e a dimensao 
infinitamente maior do espa~o economico em que 
vivemos todos, a economia ocidental possui vita
lidade muito maior do que seus crfticos deseja
riam. 

o poder internacional 

Resto agora colocar a questao basica para quem 
noo se pode permitir o recuo do academicismo: 
como se insere o Brasil neste quadro? 

E esta uma pergunta a qual o Governo do Presi
dente Ernesto Geisel devoto interesse permanente. 

Por isso, muitos sao OS pronunciamentos governa
mentois sobre o tema, a come~ar pelo que o pro
prio Chefe da Na~iio fez em 30 de dezembro pas
sado. Nao caberia repeti-los ou acrescentar-lhes. 
limitar-me-ei a enfocar a questiio sob urn outro 
ongulo: 0 do poder international. 

0 universo ocidental, creio eu, e mais amplo e 
complexo do que muitos paises estiio dispostos a 
admitir. Nem sempre existe a consciencia de que 
a America latina, a Africa e mesmo o Oriente Me
dio fozem parte deste universo. Para o Brasil 
- que, como tive ocasiao de afirmar recentemen
te, "e e continuara a ser urn pais radicalmente 
fiel aos valores da civiliza~ao ocidental nos seus 
aspectos culturais e eticos mais amplos" - e es
pecialmente claro que esta filia~ao consciente e 
desejada precisa ser equilibrada por urn acesso 
maior aos mecanismos decisorios essenciais. Acre
dito que, assim como todo o sistema politico oci
dental se funda em participa~ao coletiva nos op
<;oes basicas de uma sociedade, tambem no plano 
international e necessaria uma representatividade 
e uma preocupa~ao sustentada com as faixas me
nos aquinhoadas do coletividade das na~oes. 

Se vivemos uma crise ampla e profunda, sabemos 
que seu desfecho ha de afetar-nos a nos e a todos 
OS pafses em desenvolvimento. For~a e reconhecer 
que nossa capacidade de influenciar decisivamente 
nas areas centrais do poder encontra limites ine
lasticos, por ora. Nao devemos, entretanto, tirar 
desta constata~Cio uma inferencia de passividade, 
pois temos a responsabilidade de procurar fazer 
ouvir nossa voz e, sobretudo, de projetar e defen
der os interesses nacionais no exterior. 

Diria, enfim, que esperamos que da crise de hoje 
resulte uma catcilise mais forte da coopera~iio in· 
temacional e uma nova declsiio geral de aceitar 
transforma~OeS e respostas G altura dos desafios 
do momento. 
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Discurso de Azeredo 
da Silveira 

no almo~o oferecido 

nao ha Iugar para isolamentos 
nem espaQo para hegemonias 

ao Vice-Ministro britonico das Rela~iies Exteriores e da Comunidade Britonica de Na~iies, 

David Ennals, Membra do Parlamento, no Palacio ltamaraty de Brasilia, em 22 de maio de 1975 

Senhor Vice-Ministro 

As rela~;oes entre o Brasil e o Reino Unido vern 
dos primeiros momentos do nossa hist6ria indepen
dente e foram sempre marcadas por um largo 
entendimento. E com prazer que vejo inserirem-se 
nessa perspective de coopera~;ao reclproca as con
versa~;oes que ora nos reunem em Brasilia. 

0 Brasil, sabe Vossa Excelencia, encara como uma 
positiva contingencia o fato de que, no mundo de 
hoje, a coopera~iio international e um fator indis· 
pensavel para 0 crescimento economico, 0 progres· 
so social e a paz. Niio ha Iugar para isolamentos 
como niio sobra espa~o para hegemonias. A todos 
os poises que repartem conosco a convic~ao de 
que a coopera~ao e preferivel ao antagonismo, ofe
recemos o concurso de nossos esfor~os no busca 
de ideais comuns. Nesse contexto, inserem-se as 
nossas rela~oes com o seu pais. 

Partimos de realidades historicas, geograficas, 
economicas e mesmo culturais diferentes, mas a 
mocidade e o idealismo brasileiros parecem encon· 
trar-se com a experiencia e o pragmatismo ingles 
nos mesmos ideais de coopera~iio na constru~iio 
de um mundo melhor para o amanhii de nossos 
povos e de toda a humanidade. 

Particularmente me e grato notar que a conscien
cia dessa evolu~;ao esta permitindo uma reavalia
~;ao reclproca sobre a importancia e as potencia
lidades da coopera~ao entre os dois poises na rea
liza~ao de objetivos que nos sao comuns. 

brasil sempre aberto ao dialogo 

No plano multilateral, amiudam-se as ocas1oes 
que se oferecem ao exame comum de problemas 
que a ambos interessam. De nossa parte, estare· 
mos sempre dispostos ao dialogo construtivo para 
buscar solu~;oes para esses problemas. No curso 
das conversa~oes que manteremos, um Iugar espe· 
cial esta reservado para esses entendimentos so
bre nossas respectivas responsabilidades no ce
nario mundial. 

No plano bilateral, sao estimulontes as perspecti
vas de beneficia reciproco. 

Nosso intercombio comercial acusa incremento 
constante e as possibilidades de ainda maior ex
pansao desse comercio sao dignas de nota. A esse 
respeito, devo ressaltar que confiamos em que o 
Governo britonico nao permitira que se arrefe~a 
essa corrente de intercombio pela superveniencia 
de fatores limitativos artificiais. Nesse particular, 
o Governo brasileiro examina com muito interesse 
o recente acordo que favorece o acesso de 46 poi
ses em desenvolvimento ao Mercado Comum Euro
peu. 0 Brasil niio pode deixar de ver com simpa· 
tia as iniciativas que tendam a estimular o desen· 
volvimento de na~oes menos favorecidas, mais ca
rentes de apoio no iimbito international. Espera 
no entanto que, de igual modo, lhe sejam preser· 
vadas condi~oes que assegurem a competitividade 
e a justa remunera~iio de seus produtos, seja no 
mercado comunitario, seja na esfera mais ampla 
do comercio mundial. E nesse espirito que o Go-
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verno brosileiro estudora otentomente as recentes 
propostos do Primeiro-Ministro Harold Wilson so
bre comercio internocionol de produtos primarios. 

lguolmente promissoros SOO OS perspectivas de 
coopero~Cio no campo finonceiro. 0 Segundo Plano 
Nocionol de Desenvolvimento do Brasil requer vul
tosos investimentos no setor siderurgico e em ou
tros de iguol relevoncio, com isso obrindo possi
bilidades fovoraveis para um renovodo oporte bri
tonico oo nosso esfor~o desenvolvimentisto, em 
condi~oes mutuomente vontojosos. 

tecnologia em proveito de todos 

No campo do tecnologio surgem novas possibilida
des para a otivo~ao de nossos contoctos. Sao co
nhecidos os altos podroes e a sofistico~ao do tec
nologio britonico. 0 Brasil, no otuol estagio de 
seu desenvolvimento, oferece as melhores condi
~oes para que esso tecnologio se dissemine n.o be
neficia dos dois povos e para proveito gerol do 
humonidode. Dentro de tal contexto, e sob a egide 
do Acordo Basico de Coopero~ao Tecnico de 1968, 
o Brasil tem recebido tecnicos britonicos de ele
vodo copocito~ao profissionol, principolmente para 
formo~ao e operfei~oomento de pessool brosileiro 
essenciol oos progromos de desenvolvimento tec
nologico. A esse proposito, noto com sotisfo~Cio, 
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que, nos proximos dios, estorao sendo encetodos 
entendimentos entre representontes do Ministry 
of Overseas Development e dos orgoos brosileiros 
interessodos, os quais, esperomos, conduzom oo 
oprimoromento dos meconismos de coopero~Cio tec
nico de forma a melhor otender as nossos neces
sidodes nesse dominio. 

Por tudo isso, e natural que sejom coda vez mois 
freqiientes os contoctos entre outoridodes repre
sentotivos de nossos Governos. Ressolto, nesse 
particular, a importonte contribui~ao dos visitos 
que recebemos do Secretario de Estodo para o Co
mercia, Peter Shore, do Subsecretario do Foreign 
Office, Robert Humphrey Edmonds, e, mois recen
temente, do grupo de porlomentores britonicos, li
derodos por Tom Dolyell. A visito de Vosso Exce
lencio, nesse quodro de mutuos consultos, assume, 
ossim, umo relevoncio todo especial que me e 
grato reconhecer e proclomor. 

Senhor Vice-Ministro David Ennols, 

Ao erguer minho to~o em brinde a soude de Vosso 
Excelencio, reofirmo minho convic~ao de que no 
futuro, como no presente, o Brasil e o Reino Unido 
continuorao a cultivor os lo~os de umo omizode se
cular que, oo servir oo progresso de ambos os 
povos, permite a ambos contribuir, tombem, para 
o bem-estor e a paz do comunidode internocionaL 
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Discurso do Chonceler Azeredo da Silveira 

",~a~~~;~ cern anos de imigra~ao italiana 
de Brasilia, Y 

em 23 de maio de 1975, ao condecorar com a Grii-Cruz da Ordem de Rio-Bronco o 
Subsecretario das Rela~oes Exteriores da ltalia, Deputado Francesco Cattanei 

Senhor Subsecretario, 

Vossa Excelencia acaba de visitor o Rio Grande do 
Sui, ber~o do imigro~ao itoliano no Brasil, e de 
participar das cerimonias com que ali se come
mora o centenario do chegado oo nosso Pais dos 
primeiros contingentes de ogricultores italianos. 
No espontonea olegria com que se homenogeava 
o Brasil e a ltalia nos pessoos dos imigrontes ito
lionos e dos descendentes brasileiros de antigos 
imigrantes do ltalia, Vossa Excelencia tera visto o 
que existe de profunda e criador no relo~Cio crioda 
por essa imigra~ao. A presen~a italiana no Brasil 
foi importante hci um seculo e tem sido importan
te desde entiio, identificando-se com a propria 
transforma~iio do Brasil no Pals moderno e pro· 
gressista que hoje somos. Realizada, agora, em 
bases mais orientadas para os interesses de ambos 
os palses, a imigra~iio italiana continua a ser 
um fator importante para o nosso desenvolvimen· 
to. Destaco esse aspecto das rela~oes entre o Bra
sil e a ltalia pela intimidade que dele decorre para 
a aprecio~ao reciproca entre os nossos poises e o 
entendi men to entre os nossos Governos. 

A coopera~ao entre o Brasil e a ltalia e multifor
me e se amplio em todos os campos. 

Ha poucos dias, em Nova Milano, Vossa Excelencia 
se referia ao desejo do setor industrial da econo
mia italiona e do Governo italiano de realizar 
"mais ambiciosos programas de investimentos no 
Brasil". 0 campo e fertilissimo para tois projetos. 
0 II Plano de Desenvolvimento Nacional oferece 
uma vasta gama de oportunidades para que o 

capital italiano se aplique no Brasil com proveito 
para ambas as partes. 

No campo comercial, o intercombio vern crescen
do em ambos os sentidos. Estamos certos, porem, 
de que e ainda vasto o potencial de expansao de 
nossas trqcas e moior aten~Cio poderia ser dada, 
no beneficia de ambos os poises, a esso possibili
dade. 

Quero referir-me, tambem, as perspectivas que o 
Acordo Basico de Coopera~ao Tecnica, assinado 
em 1972, abre para os nossos dois poises. Embora 
o Acordo ainda nao haja sido ratificado pela lta
lia, dois projetos ja tiveram sua execu~Cio iniciada, 
no seu ambito. E nossa esperan~a que o Governo 
italiano possa ratificar o Acordo brevemente, com 
isso dando inicio a execu~ao de outros projetos de 
grande interesse para o Brasil, especialmente nos 
setores do educa~ao, do ciencia, da tecnologia e 
do agricultura. 

Senhor Subsecret6rio, 

A visita que Vossa Excelencia faz ao Brasil neste 
momenta, de tanto significa~Cio para as rela~oes 
de amizade entre os dois poises, se realiza, .par
tanto, dentro de urn panorama rico de possibili
dades para o estreitamento ainda maior do nosso 
intercambio nos mais diversas areas. 0 Governo 
brasileiro sente-se honrado com sua visita e, em 
reconhecimento pela contribui~Cio que Vossa Ex
celencio tern dado a aproximo~ao crescente entre 
nossos dois povos, resolveu condecora-lo com a 
Gra-Cruz da Ordem de Rio-Bronco, cujas insfgnias 
tenho agora a satisfa~ao de impor,lhe. 

83 



Documento digitalizado pela equipe de Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais (http://www.mundorama.net).

colabora9ao 
Discursos do Ministro de Estado Azeredo do 

e fundamental 
na bacia do prata Silveira em Cochabamba, no 

VII Reuniiio de Chanceleres dos Pafses do 
Bacia do Proto, em 26 de maio de 1975 

(sessiio inaugural) e em 29 de maio de 1975 (sessao de encerramento) 

em 26 de maio 

Excelentissimo Senhor General Hugo Bonzer Suarez, 
Presidente do Republica do Bolivia 

A presen~o de Vosso Excelencio, nesto solene ses
soo inaugural, e 0 simbolo mois eloqiiente do alto 
opre~o com que o Governo boliviano encoro o pro
cesso do Bacia do Proto. Suo eminente presen~o 
me obrigo, tombem, e com prozer, o folor em es
ponhol, pedindo que me desculpem os erros em 
que posso incorrer. 

Pelo segundo vez, os Chonceleres dos cinco poises 
signatories do Trotodo de 23 de obril de 1969 
se reunem no solo ocolhedor de seu nobre pais. 

Em 1968 coube a pu jonte cidode de Santo Cruz de 
lo Sierra ser o sede de nosso II Reunioo. Foi oque
le um momenta decisivo no configuro~Cio do me
toda que deverio informor nossos otividodes. Tern 
sido, olios, os projetos entoo definidos o meta prin
cipal de nossos esfor~os. 

Agora, nesto trodicionol e florescente cidode de 
Cochobombo, voltomos o nos reunir, em solo boli
viano, quando j6 e Iongo e proveitoso o cominho 
percorrido, poro exominor o morcho desses pro
jetos e tiror as li~oes dos experiencios que temos 
vivido em comum. 

As polovros que Vosso Excelencio houve por bern 
dirigir-nos, e que tonto nos penhororom, bern otes-

tom o sentido especial e o importancio que Vosso 
Excelencio empresto as otividodes em prol do de
senvolvimento e do integro~oo fisico dos vostos 
regioes que centrolizom nossos preocupo~oes. 

Em nome do Governo brosileiro, cujos trodicionois 
lo~os de froterno omizode com o Governo boli
viano se tornom coda vez mois significotivos, e 
no meu proprio, cobe-me a honro, para mim muito 
grato, de monifestor a Vosso Excelencio nosso 
profunda reconhecimento pela fidolgo hospitali
dode com que nos tern distinguido e, de modo 
muito especial, pelo grande estimulo que repre
sentom a honroso porticipo~Cio de Vossa Exce
lencio nesto sessoo e as felicissimas palovros com 
que deu inicio o nossos trobalhos. 

Senhor Presidente, 

Senhores Chonceleres, 

Desejo iguolmente monifestor, em meu proprio no
me e no do Delego~oo do Brasil, vivo sotisfa~oo 
por ver o Ministro dos Relo~oes Exteriores do Bo
livia, General Alberto Guzman Soriano, no dire~oo 
de nossos trabolhos. Suo vasto experiencia diplo
m6tico, seu amplo tirocinio em assuntos do Prato 
e suos altos qualidades pessoais sao garantias de 
que OS delibera~oes do presente Reunioo seroo le
vodas a born termo e constituirao uma etapa mar
conte no cominhado para a integra~ao regional. 
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0 Brasil comparece a esto VII Reunioo de Chance
leres dos Poises do Bacia do Prato, como nos oca
sioes anteriores, com onimo confiante em que 
os resultados de nossos trobalhos e delibera~oes 
constituam mais um marco efetivo em dire~oo aos 
objetivos de integra~ao fisica e de desenvolvimen
to economico e social de nossos povos. Mais que 
um rito que se renovo periodicamente, em decor
rencia de estipula~oes estatutarias, o encontro 
anual dos Chanceleres e um ato sempre novo de 
confian~a reciproca entre nossos Govemos e que 
atesta a dinumica do processo de desenvolvimen· 
to do Prata, que tantos resultados, seguros e po· 
sitivos, tem produzido em beneficio da comunida
de regional. 

interdependincia, elemento bcisico no 
relacionamento entre na~oes 

Reunimo-nos para uma aprecia~oo objetiva e rea
lista dos esfor~os empreendidos e para a deter
mina~ao das novas linhas de a~ao requeridas, de 
acordo com as diretrizes basicos do processo de 
coopera~ao institucionalizado pelo Tratado do Ba
cia do Prato. 

No conformidade com essos diretrizes, temos avan
~ado com cautela e com firmeza. A magnitude e 
a eleva~oo do tarefa que nos impusemos assim 
o exige. Obedecemos a um chamamento hist6rico, 
que se inclui no amplo capitulo de nossa voca~oo 
de solidariedade e interdependencia. 

A interdependencia e hoje um fato inescapavel no 
contexto das rela~oes entre as na~oes e os povos. 
A expressao, contudo, pode, em muitos casos, 
escamoteor rela~oes de simples dependencia. A 
interdependencia a que aderimos, segundo a con· 
ceitua~iio e atua~iio do meu Governo, e, antes, 
uma intera~iio horizontal, dinumica e igualitaria 
que exclui desejos ou atitudes tendentes ao esta· 
belecimento de rela~oes de supremacia e de su· 
bordina~iio. 

seis anos de tratado: efeitos e pianos 

Senhor Presidente, 

Seis anos faz que se completava a fase de insti
tucionaliza~oo do processo regional de integra~ao, 
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com a assinatura, em Brasilia, do Tratado do 
Bacia do Proto. Desde entoo, concentraram-se os 
esfor~os de nossos poises no formulo~ao de defi
ni~oes de ordem pratica e no implonta~ao de mar
cos operocionois para a concretiza~ao dos objeti
vos de integro~oo. Os exitos ate agora logrodos 
sao indicotivos de que a meconico institucionol 
derivoda do Trotado tem-se mostrodo adequoda 
para atender aos prop6sitos solidcirios de nossos 
poises. Ainda ha morgem, porem, para que se 
aperfei~oem os mecanismos de coopera~oo. ~ pen
somento de meu Governo que e chegodo o momen
ta de um maior comprometimento de nossas ener
gies e ativa~ao de nossas diligencias com esse ob
jetivo. 

Nesse contexto, um dos temas a merecer exame 
prioritario e o relativo ao Convenio Constitutivo 
do Fundo Financeiro. ~ nossa esperan~a que o Fun
do possa entrar em funcionamento no mais curto 
prazo. 0 Brasil esta disposto a colaborar para 
que o fundo se torne, desde logo, um mecanismo 
6gil e eficaz, opto a impulsionar os trabalhos en
comendados ao Comite lntergovernamental de 
Coordena~ao (CIC) e oos diversos grupos de pe
ritos. 

Coube ao Brasil o privih~gio de ser o primeiro 
pais a depositor junto ao CIC o instrumento de 
rotifica~ao do Convenio Constitutivo do Fundo Fi
nanceiro. Quis meu Governo, com esse gesto, de
monstrar a confion~a que tem no sistema de inte
gra~oo regional e as esperon~as que olento com 
rela~oo a atuo~ao do Fundo, como agente de ace
lera~ao desse sistema. Tao logo lhe seja facultado, 
estatutariamente pretende o Governo brosileiro in
tegrolizor a quota financeiro iniciol que lhe cor
responde, de acordo com os dispositivos pertinen
tes do Convenio. 

Com o mesmo onimo de objetividade, realismo e 
efetividade, cabera examiner o item do agenda 
referente aos trabolhos que reolizou o CIC no 
cumprimento do mondato que lhe conferiu a VI 
Reuniao de Chanceleres, atraves das Resolu~oes 
48 e 49. 0 debate a que se procedeu sobre orga
nizo~ao e aspectos institucionois do Comite do 
Bacia do Prato foi dos mais proveitosos, pois 
revelou a preocupa~ao dos Governos de encontra
rem formulas e mecanismos que conduzam a dina
miza~oo dos instrumentos de a~oo ja existentes. 



Documento digitalizado pela equipe de Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais (http://www.mundorama.net).

a contribui~ao do brasil 

A representa~ao brasileira contribuiu de forma 
construtiva para os trabalhos do Comite a esse 
respeito. Aos grupos de peritos que se debru~aram 
sobre materias de sua competencia somos gratos 
e devedores pelo excelente desempenho das tare
fas que lhes foram cominadas. A eles demos e 
continuamos a dar todo o nosso apoio. 

Os resultados positivos por eles alcan~ados ates
tam a sabedoria com que foram constituidos ao 
serem integrados por tecnicos nacionais de todos 
OS poises do Prato, atentos as injun~oes, de indo
les diversas - politicos, sociais, economicas, geo
gr6ficas - que prevalecem nos seus respectivos 
poises e no quadro mais extenso do realidade re
gional. 

Nessa linha de pensamento, Senhor Presidente, en· 
dossamos as iniciativas que visem a agilizar e tor· 
nar mais operativas e funcionais as engrenagens 
derivadas do Tratado. As altera~Oes que forem 
introduzidas, porem, niio devem ser de molde a 
oferecer novas estruturas em substitui~iio as atual
mente vigentes, mas a aperfei~oar os instrumen· 
tos de que dispomos. 

Senhor Presidente, 

Com base nessa experiencia pioneira de colabora
~ao regional, que j6 come~a a se afirmar como 
tradicional, e amparados nos seus mecanismos 
institucionais, cumpre-nos agora conjugar nossas 
energias e potencialidades para uma mais r6pida 
consecu~ao de nossos objetivos. 

Os instrumentos de entendimento de que dispo
mos patenteiam a preocupa~ao construtiva de ma
ximizer as convergencies de nossas posi~oes e de 
superar, com animo criador, as eventuais diver
gencies que se apresentam, decorrentes do pro
pria intimidade de nossas rela~oes. 

Podemos, assim, os signatarios do Tratado da Ba· 
cia do Prata, superada, a contento, a fase nor· 
mativa de nossas atividades, encarar, com confian· 
~a, a responsabilidade historica que nos assiste 
de transformar em realidade os objetivos basicos 
do processo iniciado ha varios anos, que visa, lm 
ultima analise, a melhorar as condi~ies de vida 
de nossas popula~ies. 

E esta preocupa~ao humanista que dever6 inspirar 
sempre nossa atividade. 

em 29 de maio 

Senhor Presidente, 

Aproxima-se de seu termino a VII Reunioo dos 
Chanceleres dos Poises do Bacia do Prato. 

Por quatro dias debatemos, com animo fraterno, 
e perfeitamente a contento, os pontos que com
punham a agenda de nossos trabalhos. 

Temos experimentado, desde nossa chegada a esta 
florescente cidade, o calor e a fidalguia do hos
pitalidade do Governo e do povo bolivianos. 

A presen~a de Sua Excelencia o Senhor General 
Hugo Banzer Suarez, Presidente do Republica do 
Bolivia, no solene sessao inaugural, e as palavras 
que, no oportunidade, houve por bern dirigir-nos, 
penh ora ram-nos sobremanei ra. 

0 modo com que Vossa Excelencia, Senhor Presi
sente, dirigiu nossos trabalhos, demonstrando, 
ainda uma vez, profundo conhecimento do Trata
do do Bacia do Prato e do melhor maneira de 
implement6-lo, torna-o credor, noo somente de 
nossa admira~oo, mas de nosso vivo reconheci
mento, sentimentos que se mesclam aos la~os de 
estreita amizade pessoal que o unem a todos os 
Chanceleres aqui reunidos. 

cochabamba, etapa fundamental 

0 que tern sido nossos trabalhos, o demonstram 
cabalmente os documentos que aprovamos e a Ata 
Final que acabamos de assinar. Representam, com 
efeito, esses instrumentos, uma etapa fundamen
tal no grande processo de colabora~ao entre os 
poises do Bacia do Prato, ao qual temos dedicado 
nossos esfor~os. 

Men~ao muito especial merece a decisoo quanto 
a sede do Fundo Financeiro, oportunidade que 
foi de reafirmarmos o alto espirito que anima 
nossos trabalhos. 

Ao aprovarmos, com o relat6rio do Comite lntergo
vernamental Coordenador, as recomenda~oes dos 
grupos de peritos que se reuniram, desde a cele· 
bra~ao do VI Reuniao, demonstramos nossa preo
cupa~oo de dar car6ter realmente operativo as 
atividades do Comite e de incentivar o trabalho 
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dos peritos governamentais que, em coda coso, 
sao convocados para assessorar o CIC. 

uma prova de pragmatismo 

Ao analisar o que vem sendo feito para dotar o 
Comite de condi~oes que lhe permitam atingir seus 
objetivos, dentro do espirito do Tratado que nos 
rege e do regulamento que o orienta, e ao tomar
mos, a respeito, expressivas resolu~oes, demos 
mais uma provo do sentido pragmatico que deve 
orientar nossa atividade. 

Retornamos, assim, a nossos poises perfeitamente 
conscientes do importiincia de que se revestiram 
nossas conversa~oes e do repercussao que terao, 
no processo do Bacia do Prato, as decisoes aqui 
adotadas. 

E, pois, para mim, particularmente grato dirigir
me a Vossa Excelencia nesta sessao de encerra
mento, uma vez que as prescri~oes estatutarias ad-
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quirem, em ocasioes como esta, conota~oes muito 
especiais. 

Cabe-me, com efeito, renovar a Vossa Excelencia 
nosso agradecimento sincero por todas as gentile
zas e por tantas amabilidades com que nos tem 
distinguido. Cumpre-me, outrossim, felicita-lo ca
lorosamente pela organizo~ao desta VII Reuniao e 
pelo brilhantismo com que a presidiu. 

Tenho, finolmente, a particular sotisfa~ao e hon
ra de dirigir aos Senhores Chonceleres do Bacia 
do Prato, em nome e por especial mandata de 
Sua Excelencia o Senhor General Ernesto Geisel, 
Presidente do Republica Federative do Brasil, o 
convite para que a VIII Reuniao de Chanceleres 
dos Poises do Bacia do Prato tenha Iugar, no ano 
proximo, no Brasil. 

Meu Pais sentir-se6 profundamente honrado em 
acolher, pela segundo vez, os Chanceleres do Ba
cia do Prato, aguardando-os com a maior simpo
tio, particular afeto e fraterna amizade. 
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estreitamento das 
Discurso do Ministro de Estado rela('_o-es com a gre' c"1a 

Azeredo da Silveira, na assinatura Y 
do Acordo Comercial Brasii-Grecia, em Brasilia, em 9 de junho de 1975 

Senhor Embaixador Aristotelis Hatzoudis, 

0 Acordo Comercial, que ora assinamos, resulta 
de cuidadosas negocia~oes, iniciadas em 1972. Vi
sa ele a agiliza~ao e a expansao do intercombio 
comercial entre os dois poises e ao encorajamento 
a nossa coopera~ao reciproca em outros setores 
de interesse para o desenvolvimento economico e 
social dos dois poises. 

For~oso nos e reconhecer que o montante do co
mercia entre o Brasil e a Grecia, ate hoje regido 
pelo Acordo Provis6rio de Comercio e Pagamen
tos, de 1960, encontra-se muito aquem das reais 
potencialidades de nossas respectivas economics. 
0 presente Acordo pretende contribuir para corri
gir essa limita~ao. Para isso, fizeram as Partes 
criterioso exame dos entraves ate agora existen
tes e dos estimulos que podem ser adotados de 
coda lado. 

Entre as medidas introduzidas pelo novo Acordo, 
destaco a substitui~oo do vigente mecanismo de 
"clearing" pelo regime de pagamento em moedas 
de livre conversibilidade, o que viro adequar o in
tercombio a crescente multilateraliza~ao do co
mercia internacional. 

conhecimento reciproco de produtos 

Preve o Acordo, igualmente, medidas destinadas 

a facilitar o conhecimento reciproco de produtos 
comercializaveis, atraves, particularmente, das 
isen~oes aduaneiras contempladas para a entrada 
de amostras e materiais publicitorios, bern como 
para objetos destinados a feiras e exposi~oes in
ternacionais nos dois poises. 

Um aspecto importante do Acordo, e que desejo 
ressaltar, e nao se limiter ele a estatuir sabre o 
intercombio comercial stricto sensu. Assim, preve 
o novo texto, em seu artigo setimo, que "os dois 
Governos esfor~ar-se-ao, dentro do campo de a~ao 
delimitado pela legisla~ao interne dos dois poi
ses, em auxiliar e encorajar o desenvolvimento da 
coopera~oo economica, industrial e tecnica, nos 
setores de interesse comum a ambos as econo
mics". Abre-se, dessa maneira, um vasto campo 
para a nossa coopera~ao, que devemos explorer 
em todas as suas virtualidades. Essa sera, sobre
tudo, a tarefa da Comissao Mista, prevista no ar
tigo oitavo, a cujos trabalhos os dois Governos de
verao emprestar constante estimulo. 

Senhor Embaixador, 

Congratu!o-me com Vossa Excelencia pela ossina
tura deste importante documento para as rela
~oes entre os nossos poises e formula votos para 
que ele contribua para o estreitamento dos la~os 
de amizade que sempre prevoleceram entre nossos 
dois povos. 
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Discurso do Chonceler Azeredo 
da Silveira no jantor promovido em suo 
homenagem pelo Ministro dos Neg6cios 

Estrongeiros da Costa do Morfim, 

a visita de silveira 
a costa do marfim 

Arsime Assouon Usher, em Abidjo, no dio 23 de junho de 1975. Comunicado Con junto 
Brasii·Costa do Morfim, firmado em Abidjo, em 24 de junho de 1975, por Silveira e Usher 

discurso de silveira 

Senhor Ministro, 

Sou muito grato a Vosso Excelencio, Senhor Minis
fro Arsene Assouon Usher, pelo ocolhido que o 
Governo e o povo do Costa do Morfim me dispen
som e oos membros de minho comitivo, nesto ines
quecivel visito ao seu grande pais. Sabia que deste 
lodo do Atlontico, tao proximo de minha P6tria, 
encontraria os sinais das afinidades que o Brasil 
e a Costa do Marfim possuem e estao decididos a 
troduzir em vinculos de uma solido amizade. Nco 
imaginava, porem, que pudessem ser tao acentua
das as semelhan~as, a ponto de me sentir aqui 
como se estivesse em meu proprio Pais. 

Pouco a pouco, mas de forma consistente e irre
versivel, vao-se criondo no ambito de nossas rela
~oes bilaterais os elementos concretos de uma co
labora~Cio destinada a transformer em realidade 
as grondes potencialidades de nosso intercombio 
em todos os campos. ~ nossa responsabilidade pre
cipua nco permitir que o processo nesse sentido 
seja interrompido. Devemos, ao contr6rio, fazer 
com que ele se torne coda vez mois celere e con
sequente, pois os interesses de nossos povos, e 
mesmo um imperativo ditado pela historic, onde 
temos raizes comuns, nco se compadecem com ati
tudes de expectative. 

Seculos de dependencia externa impediram os nos
sos povos de trilhar os caminhos naturais da c• 
labora~iio. Niio podemos pretender que todas as 
conseqiiencias negativas deste fato possam ser re
movidas sem a firme delibera~iio de superci-las. 0 
primeiro passo, portanto, e reconhecer, com realis
mo e com objetividade, que esses obstaculos exis· 
tem, gerados por um sistema de rela~iies intema
cionais cuja principal fei~iio estava no suposto di
reito de algumas potencias exercerem tutela sobre 
os destinos das demais. 

Senhor Ministro, 

No Africa de hoje, como no America despertoda 
para a independencio no inicio do seculo possodo, 
os povos estao cansodos de potrocinio. Querem 
viver as suos vidos, lutor as suas lutos, cometer 
os seus erros e retirar do suo proprio experiencio 
o alento para renovar a luto, evitor os erros e 
construir a suo vida, com outonomio, decisao e ol
tivez. 

0 Brasil teve e tern esse objetivo. Por isso, observo 
com intronsigente devo~ao os principios basicos 
do convivencia entre as na~oes: a nao-interven~ao, 
0 direito a autodetermina~ao, 0 iguoldode juridi
co dos Estados. Ve nesses principios o fundomen
to necessaria do dever de coopero~ao entre os 
poises, que nao deve estor subordinada oo orbi
trio de alguns, mas ser no pr6tico e no espirito 
a convergencia dos vontodes soberanas dos Es-
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tados. Para o Brasil, este e o conceito que deve 
revestir a interdependencia de todos os povos co
mo fato inelutovel no vida international. 

A politico externa do Costa do Marfim, conduzida 
por Vossa Excelencia e inspirada nos convic~oes 
do eminente Presidente Houphouet-Boigny, em 
quem reverenciamos a sabedoria e o descortino 
de urn dos mais notoveis estadistas do atualidade, 
poe a mostra claramente que nossos poises com
partilham a determina~Cio de contribuir com todos 
os seus esfor~os para a paz, a ajuda mutua e a 
compreensoo universal. As conversa~oes que te
mos agora oportunidade de manter pessoalmente 
serviroo, estou certo, para somar experiencias, re
for~ar-nos mutuamente no desempenho do a~Cio 
voltada para os mesmos objetivos. 

Noo necessito dizer a Vossa Excelencia que minha 
presen~a em terra marfiniana - propiciada pelo 
seu amovel convite, de que foi intermedi6rio urn 
dos mais atuantes diplomates em Brasilia, meu 
amigo Embaixador Seydou Diarra - representa 
tambem o desejo de meu Governo de significar seu 
especial apre~o pelas rela~oes do Brasil com as 
na~oes irmos do Continente africano. 

orgulhosa heran~a dos antepassados 
africa nos 

Ao inaugurar o seu Governo, o Presidente Ernesto 
Geisel estabeleceu a prioridade nos rela~oes com 
os poises vizinhos, nos dois lados do Atliintico. 
Nesta expressoo se incluem as na~oes latino-ame
ricanas, com as quais vimos desenvolvendo a mais 
fraterna coopera~iio, e os poises do Africa, com 
que temos identidades profundos, particularmente 
em fun~ao das origens do homem brasileiro, orgu
lhoso do heran~a recebida de seus antepassados 
africa nos. 

0 prop6sito desta politico ratifica urn anseio do 
povo brasileiro e corresponde fielmente as suas 
aspira~oes de reencontro com urn dos elementos 
formadores de nossa nacionalidade. De algum mo
do, os brasileiros estamos todos convencidos de 
que o nosso proprio destino nos irmana ao imen
so Continente africano. ~ natural, portanto, que o 
Brasil esteja atento as conquistas do nova Africa, 
ao progresso constante dos seus povos, ou seja, 
a eloquente demonstra~oo do seu repudio aos ve-
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lhos preconceitos segundo os quais as civiliza~oes 
escolhem latitudes e o progresso discrimina ra~as. 
Nem o Brasil nem as na~oes irmas deste Continen
te podem aceitar 0 artificio dessas teorias vas, 
dessas falsas concep~oes que servem apenas a 
hegemonies momentiineas, mas invariavelmente se 
desmentem no caminho do Hist6ria. 

Assistimos nesta decada aos estertores do colo
nialismo. As na~oes de lingua portuguese, que 
emergem para a vida independente, reservou o 
Brasil os seus mais ardentes votos para que 
ocupem com presteza o Iugar a que tern direito no 
comunidade internacional. Desejamos ve-las pros
perar e enfrentar OS pr6prios desafios, que sao 
intransferiveis. Estaremos a seu lado, prontos para 
prestar-lhes e delas receber a colabora~oo que for 
desejada, agora e no futuro. 

Senhor Ministro, 

Quero renovar-lhe meus mais sinceros agradeci
mentos pelas palavras com que Vossa Excelencia 
me transmitiu o sentimento de amizade do na~oo 
marfiniana para com a na~ao brasileira. Esta ami
zade e a base sobre a qual nos cumpre trabalhar 
sem desfalecimento e sem hesita~oes pela crescen
ta coopera~ao entre os nossos poises. 0 Brasil e 
a Costa do Marfim podem e devem reunir as suas 
vontades e o seu empenho c:omum num exemplo 
da perfeita c:olabora~io entre na~08s, livres e so
beranas, mas solidarias na delibera~io de enfren· 
tar unidas OS desafios pOSfOS a independenc:ia e ao 
progresso ec:onomic:o e social. 

Permita-me, Senhor Ministro, elevar minha ta~a 
num brinde pela prosperidade do na~ao marfiniana 
e pela felicidade pessoal de seu ilustre Chefe de 
Estado, Sua .Excelencia o Senhor Presidente Felix 
Houphouet-Boigny. Minha mulher e eu formulamos 
a Senhora Assouan Usher e a Vossa Excelencia 
nossos mais vivos agradecimentos pela carinhosa 
acolhida. 

comunicado conjunto 

A convite de Sua Excelencia o Senhor Arsene As
souan Usher, Ministro dos Neg6cios Estrangeiros 
do Costa do Marfim, Sua Excelencia o Embaixador 
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Antonio F. Azeredo do Silveira, Ministro dos Re
lo~oes Exteriores do Brasil, visitou oficiolmente o 
Costa do Morfim entre 22 e 25 de junho de 1975. 
Durante a suo permonencio em Abidjo, o Ministro 
Antonio F. Azeredo do Silveira foi recebido, em au
diencia especial, por Suo Excelencio o Senhor Felix 
Houphouet-Boigny, Presidente do Republica do Cos
to do Morfim, que lhe confirmou o prop6sito de 
convite j6 aceito, que lhe formulora Suo Excelen
cio o General Ernesto Geisel, Presidente do Repu
blica Federative do Brasil. 

0 Ministro das Relo~oes Exteriores do Brasil foi 
igualmente recebido pelo Senhor Philippe Yace, 
Presidente do Assembleio Nocionol, Secret6rio Ge
rol do Porti Democratique de COte d'lvoire - Ros
semblement Democrotique Africain (PDCI-RDA), 
pelo Senhor Mamadou Coulibaly, Presidente do 
Conselho Economico e Social, pelo Senhor Henri 
Kanan Bedie, Ministro do Economic e das Finon
~os, pelo Senhor Abdouloye Sawodogo, Ministro 
do Agriculture, pelo Senhor Sery Gnolebo, Ministro 
do Comercio e pelo Senhor lomine Fodiga, Secre
t6rio de Estodo do Morinho. 

Os Chonceleres Antonio F. Azeredo do Silveira e 
Arsime Assouan Usher procederom a umo analise 
aprofundado dos principais problemas do otua
lidode politico internacional, que abrangeu, de 
modo particular, a Africa e a America. Dos con
verso~oes havidos, resultou uma ompla faixa de 
coincidencias nos pontos-de-vista expresses. 

No plano intemocional, reiteroram os dais Minis
tros a firme adesoo de seus respectivos poises 
oos principios de independencio, soberonia, iguol
dade dos Estodos, outodetermina~ao e nao-inter
ven~oo. 

Exominoram atentamente o processo de descolo
niza~oo no Africa e registraram sua satisfa~ao de 
que, ap6s a emancipo~ao do Guine-Bissau, ingres
soroo ainda este ano no Comunidade das Na~oes, 
Mo~ambique, Cabo Verde, Sao Tome e Principe e 
Angola. Expressoram sua convic~oo de que o sur
gimento daqueles novas Estados soberonos influa, 
de maneiro decisive, no liquido~oo do problema 
colonial. 

Reofirmaram a suo repulsa a todas as formas de 
discrimina~ao racial, em particular a pr6tica do 
apartheid, e expressaram a confian~a de que che
guem prontamente a bom termo entendimentos 
que assegurem aos povos do Africa Austral o 

direito a outodetermino~oo, em cumprimento dos 
resolu~oes .oprovodos pelo Orgonizo~oo dos No
~oes Unidos. 

Afirmorom a necessidade de uma a~oo comum 
em favor do desenvolvimento de todos os poises. 
Sublinharam, neste particular, a importoncia de 
estrutura~oo de uma nova ordem economica in
ternacional, baseada nos decisoes do VI Sessoo 
Especial do Assembleia Geral das Na~oes Unidas, 
com vistas a assegurar aos poises em desenvol
vimento uma participa~oo mais justa e equitati
va no comercio mundial e nos importantes deci
soes economicas internacionais. 

Manifestaram o prop6sito de aperfei~oar as con
suites e a coopera~oo entre os dois poises nos 
Na~oes Unidas e em outros 6rgoos e agencies 
internacionais, com vistas a promover uma melhor 
compreensoo entre os povos e a fortalecer a po
si~oo dos poises em desenvolvimento em suas 
rela~oes economicas internacionais. 

Sublinharam a importoncia que reveste o livre 
fluxo de tecnologios avan~adas, notadamente 
para erradicar do mundo a fame e o subdesen
volvimento. 

Reafirmaram sua adesoo ao principia de soberania 
permanente e inalien6vel dos Estados sabre seus 
recursos naturais, para utiliz6-los em favor do 
desenvolvimento economico e social e do bem
estar de seus povos. Assinalaram, tambem, o 
direito dos estados costeiros a exercer soberania 
sobre os recursos do mar e de seu subsolo, nos 
limites das respectivas jurisdi~oes nacionais, e 
apoiaram o estabelecimento de um regime e de 
uma autoridade internacionais para a explora~ao 
dos fundos marinhos alem dos limites das juris
di~oes nacionais, concebidos de forma justa, eqUi
tativa e que tenha por base o reconhecimeoto de 
que tais recursos constituem patrimonio do hu
manidade. 

Renovaram, no plano bilateral, o prop6sito de 
mutua coJabora~oo em todos OS setores de inte
resse para ambos os poises, em especial nos que 
dizem respeito ao desenvolvimento cultural, eco
nomico e social de seus povos. Manifestaram o 
seu particular agrado pela dinamiza~ao dos can
tatas de alto nivel que se tem verificodo entre 
auto rid odes brasilei ras e marfinianas, bem como 
do intercombio de missoes tecnicas que, alem de 
propiciar valiosa troca de informa~oes, identifi
caram novas campos de coopera~ao. 
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Analisaram aspectos relativos as comunica~oes 
existentes entre os do is poises. No plano mariti
ma, o Governo brasileiro colocara a disposi~ao do 
Governo marfiniano bolsas-de-estudo para a for
ma~ao profissional. No plano aeronautico, os dois 
poises convieram no necessidade de estabelecer 
uma liga~ao direta entre ambos, cujos pormeno
res serao objeto de consulta entre as autoridades 
competentes do Brasil e do Costa do Marfim. 

No plano do informa~ao, os dois Ministros mani
festaram seu interesse no colabora~ao entre as 
televisoes marfiniana e brasileira. 

No setor agricola, o Ministro das Rela~oes Exte
riores tomou nota, com interesse, das diversas 
exposi~oes a ele apresentadas. 

Examinaram a situa~ao do comercio international 
do cafe e expressaram a sua preocupa~ao quanto 
ao baixo nivel das cota~oes. A. vista disso, deci
diram intensificar as consultas entre os tecnicos 
dos dois poises no sentido da recupera~ao dos 
pre~os. Concord a ram igualmente em harmonizer 
a sua posi~ao no tocante aos pontos fundamen
tais da renegocia~ao de urn novo Convenio lnter
nacional do Cafe. 

Reconheceram, como fundamental, o interesse dos 
poises produtores de cacau em manter uma es
treita coopera~ao. 

Convieram no necessidade de dinamizar a aplica
~ao do Acordo Comercial de 1972 pela convoco~ao 
do Comissao Mista paritaria constituida pelo Arti
go IX do Acordo. Neste senti do, concord a ram em 
que a primeira reuniao do Comissao se realize em 
Brasilia, em novembro de 1975. 

Assinalaram a repercussao altamente favoravel, 
no comportamento do intercambio, da iniciativa 
do Governo brasileiro de colocar a disposi~ao do 
Governo marfiniano creditos no valor de dez mi
lhoes de dolores norte-americanos para o finan
ciamento da importa~ao pela Costa do Marfim de 
produtos manufaturados e equipamentos brasi
leiros. 

Anotaram, ainda no plano comercial, o interesse 
do Governo marfiniano de adquirir no Brasil equi-
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pamentos agricolas destinados a expansao do 
lavoura, bern como de embarco~oes mercantes fa
bricadas por estaleiros brasileiros. 

Ressaltaram igualmente, como fetor altamente 
positivo para a amplia~ao e diversifica~ao do in
tercambio comercial, a autoriza~ao concedida 
pelas autoridades da Costa do Marfim para que 
o Banco Real S/A estabele~a em Abidja uma 
sucursal bancaria. 

Convieram na necessidade de uma crescenta di
vulga~ao da realidade, costumes e realiza~oes de 
ambos os poises, para urn melhor conhecimento 
dos povos marfiniano e brasileiro. Com esse obje
tivo, a cidade de Abidja acolhera, no inicio do 
ano vindouro, uma mostro de arte brasileira. 

Consideraram, igualmente, a possibilidade de que, 
no proximo ano letivo, urn grupo de estudantes 
da Escola de Agronomic da Costa do Marfim rea
lize visita as institui~oes de ensino daquele ramo 
no Brasil, para troca de conhecimentos e infor
ma~oes. 

Destacarom os resultados obtidos no setor da as
sistencia tecnica, em que foram identificados os 
topicos de maior interesse mutuo. Entre esses, 
anotarom o proposito do Governo brasileiro de 
colaborar no constru~ao de urn centro de formo
~ao profissional para a industria textil. 

Ao se encerrar a visita oficial, o Ministro das 
Rela~oes Exteriores do Brasil expressou sua pro
funda grotidao a Sua Excelencia o Presidente do 
Republica do Costa do Marfim, ao Parti Democra
tique de Cote d'lvoire - Rassemblement Demo
cratique Africain (PDCI-RDA), ao Governo e ao 
povo marfinianos pela acolhida calorosa e fra
ternal que lhe que foi dispensada e a sua comitiva 
durante a sua permanencia no Costa do Marfim. 
0 Ministro das Rela~oes Exteriores do Brasil, Em
baixador Antonio F. Azeredo do Silveira, convidou 
o Ministro Arsene Assouan Usher a realizer uma 
visita oficial ao Brasil. 0 Ministro dos Neg6cios 
Estrongeiros da Costa do Marfim aceitou com 
agrado o convite, devendo a data da visita ser 
fixada oportunamente. 
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Discurso do Embaixador 
Paulo Cabral de Mello, 
representante brasileiro 

crise energetica imp6e 
novas vias de coopera9ao 

a Conferencia Mundial sobre Energia, em Paris, em 7 de abril de 1975 

Senhor Presidente, 

Sejom minhos primeiros polovros para expressor 
o reconhecimento do Governo brosileiro ao Go
verne frances e oos orgonizodores deste encontro 
pelo distin~Cio com que honrorom o Brasil ao con
vid6-lo para porticipor dos trabolhos preparat6-
rios desta Conferencia Mundiol. Meu Governo 
interpreto esse convite como o reconhecimento de 
que, no quolidode de pols em desenvolvimento 
diretomente afetodo pelo crise energetico, o 
Brasil noo poderia estar ousente desto meso de 
negocio~oes. 

E oltomente simb61ico o foto de ser o Fron~o. 
palco de ocontecimentos hist6ricos de importilncia 
crucial no processo de formo~Cio do civilizo~Cio 
moderno, o pols destinodo a presidir oo esfor~o 
de negocio~oo que hoje se inicio no busca de 
cominhos que nos levom a supero~oo de umo 
trise cujas dimensoes todos devemos compreen
der. Ao congratular-me com o Governo do Fran~a 
por esso iniciativa, permito-me, Senhor Presiden
te, externar o esperon~a - que creio comum a 
todos nos - de que, umo vez conscientes dos gra
ves efeitos do crise que motivou este encontro, 
possom os poises oqui representodos empreender, 
com esplrito positive, os esfor~os indispensaveis 
a oberturo de novas vias de coopera~Cio. 

reorganiza~iio da economia mundial 

Talvez nunca, no hist6ria mais recente das rela
~oes internacionais, tenha tide a comunidade das 

na~oes melhor oportunidade de reflexoo do que 
o proporcionada pela reunioo que devemos pre
porar. Reflexoo inadiavel porquanto imposta por 
umo interdependencia a que nenhum dos poises 
a qui representados pode escapar. Reflexoo que 
dever6 ser franca e sem subterfugios, porque dela 
pode depender o lan~amento de urn novo processo 
de reorganiza~Cio do economia mundial, cuja ne
cessidade j6 noo pede hoje questionor. 

Se se pretendeu caracterizar em tres grupos os 
poises aqui representados, nem mesmo tal carac
teriza~Cio prejudice necessariamente a multipla 
convergencia de interesses subjacente a este en
contra. Cumpre-nos identificar esses interesses e, 
em sua segundo etopo, perseguir o equilibria de 
beneficios compativel com o que se pode concei
tuar como interdependencio horizontal. baseoda 
no coopera~Cio e noo no subordina~Cio. 

Dentro do esfor~o de reflexoo franca que propus 
h6 pouco, a Delega~Cio do Brasil deseja referir-se 
brevemente aos componentes do crise energetica, 
tal como a ve o Governo brasileiro, bern como 
oos efeitos sobre as economics dos poises em 
desenvolvimento e a economia brasileira em par
ticular. 

E geralmente reconhecido que a crise energetica, 
a margem de suas causas imediatas de natureza 
politico, constitui, de fato, o sintoma mais agudo, 
porque de efeitos generalizados, de uma crise 
mais ampla, essencialmente oriunda dos proble
mas gerados pela formidavel expansao verificada 
nos poises industrializados no ap6s-guerra e pelas 
estruturas criadas por esse desenvolvimento. 
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Acentuando-se o desnivel entre as na~ies indus· 
trializadas e os poises em desenvolvimento, estes 
tentaram repetidamente, na decada de 60, iniciar 
um processo de revisiio da ordem economica inter· 
nacional, atraves da obten~iio de termos de inter· 
cambia mais justos, de um fluxo de capitais em 
volume e c:ondi~ies mais adequados as suas ne· 
cessidades e de melhor acesso aos mercados e a 
oferta de tec:nologia dos poises industrializados . 

Noo e preciso descrever aqui o sentimento de frus· 
tra~oo dos poises em desenvolvimento diante do 
insucesso desses esfor~os. 0 importante e assi
nalar o quanta ele contribuiu para a conscienti
za~oo daqueles pais~s para a necessidade de 
comandar a utiliza~oo de seus recursos naturais, 
como condi~oo previa indispensavel para a acele
ra~ao de seu ritmo de crescimento. 

Fruto dessa tornado de consciencia, a subita valo
riza~oo dos pre~os do petroleo colheu de surpresa 
o mundo - quer o do superabundoncia, quer o 
das vastas areas do subdesenvolvimento - com 
efeitos perturbadores para todos os que se acos
tumaram a ver no petroleo urn bern necessaria
mente abundante e barato. 

queda da produtividade agricola 

~ sabido que, em 1974, o conjunto dos poises em 
desenvolvimento teve que despender urn total 
adicional de mais de 10 bilhoes de dolores com 
suas importa~oes de petroleo, quase identico ao 
montante bruto do fluxo financeiro recebido dos 
poises industrializados no mesmo a no. Por outro 
lado, em diversas 6reas, a eleva~ao dos pre~os 
dos fertilizantes e outros insumos for~ou uma 
baixo do produtividade agricola de efeitos dra
maticos para poises ja a bra~os com problemas 
ali menta res de vastas propor~oes. 

Como se inscreveu o Brasil nesse quadro? Somos 
hoje o maior importador de petroleo entre os 
poises em desenvolvimento - e 0 setimo importa
tador mundial, depois de seis poises da Organiza
~iio para o Coopera~iio e o Desenvolvimento Eco
nomico (OCDE) - com gastos de divisas no setor 
da ordem de 3 bilhies de dolores em 1974, e es
timados em 3 bilhies e 6 milhies no ano em curso. 
Para ilustrar o impacto dessas importa~oes sobre 
o balan~o de pagamentos brasileiro em 1974, 
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basta assinalor que elas abosrveram cerca de 40% 
do receita de exporta~oes do Pais naquele ano -
contra menos de 15% em 1972 - contribuindo 
decisivamente, ao lodo de outras importa~oes de 
insumos essenciois tambem ligados ao petroleo, 
para urn deficit superior a 4 bilhoes de dolores no 
bulon~o de mercadorias. 

Em segundo Iugar, mesmo tendo-se beneficiado 
transitoriamente do eleva~oo dos pre~os mundiais 
de algumas moterias-primas de sua pauta de ex
porta~oes em 1973 e a primeira metade de 1974, 
o Brasil depende hoje, para sustentar seu ritmo 
de crescimento atingido gra~as a urn extraordi
nario esfor~o de organiza~ao interne, de suo capa
cidode de aumentar substancialmente sua receita 
de exporta~oes, a qual se ve comprometida, em 
ultima analise, pelos efeitos acumulados do crise 
energetico, pela recessoo mundial e pela tenden
cia protecionista que se vern instalando no mun
do industrializado. 

Em terceiro Iugar, o Brasil, num mundo preocupa· 
do com uma oferta de alimentos crescentemente 
deficitaria, ve na expansiio de sua agricultura um 
elemento essencial para alargar as bases de seu 
mercado inferno e con.ribuir para minorar a crise 
mundial de alimentos, dependendo para isso do 
importa~oo de fertilizantes e outros insumos agri
colas, bern como de urn fluxo adequado de capi
tais e tecnologia destinado a essa area. 

Em suma, o Govemo do Brasil pretende, efetiva· 
mente cumprir, ate o fim da presente decada, um 
plano de desenvolvimento que permita ao Pais 
crescer expressivamente, seguir construindo toda 
uma sociedacle moclerna, melhor distribuir os fru
tos do esfor~o nacional e, enfim, corresponcler 
cada vez mais, aos legitimos anseios de sua gran
de popul~iio . 

Creio noo ser necessaria estender-me por mais tem
po, para ilustrar a seriedade que tern para o 
Brasil a presente situa~ao do economic mundial, 
o quonto depende de sua normaliza~oo e o que 
considera estar em jogo ao se iniciarem os traba
lhos preparatorios dessa Conferencia Mundial. 

~ certo que aqui viemos para discutir aspectos 
organizacionais do Conferencia. Esses nos ocupa
roo proximamente, reservando-se a Delega~oo do 
Brasil para expresser sua posi~oo no materia, que 
adianto aberta e flexivel, durante os debates que 
se seguiroo. Mas tambem e certo que a forma 
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pode determiner em grande medida o fundo das 
questoes a serem tratadas, sendo inevitavel que 
entremos no sua substoncia ao discutirmos de 
organiza~iio. 

tratamento igual para todos 

Todos os Governos tern sentido com freqi.iencia a 
ansiedade de verificar se os organismos interna
cionais, que criaram no ap6s-guerra, fornecem 
respostas a altura dos seus enormes desafios. 

Aqui temos, Senhor 1'residente, ocasiiio excelente 
de demonstrar a viabilidade da coopera~iio multi-

lateral. Quanto a nos, esperamos que a Confe
rencia resulte em acordos amplos e duradouros, 
objetivos e palpaveis, capazes de oliviar substan
cialmente as dificuldades que de todos os !ados 
nos cercam. Esperamos, para chegar a estes altos 
objetivos, que se tenha sempre em mente a ur
gencia das solu~oes, a profundidade de debate 
requerida pelas circunstoncias, a tenacidade na 
procura de urn tratamento eqi.iitativo para todas 
as partes interessadas. 

Essas, Senhor Presidente, as considera~oes gerais 
que a Delega~iio do Brasil julgou uteis para bern 
situar sua posi~iio no abertura de negocia~oes de 
tal relevoncia para o futuro das rela~oes eco
nomicas internacionais. 
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Trechos do discurso proferido em 27 
de junho de 1975 pelo Emboixador 
Lauro Escorel Rodrigues de Moraes, 

o brasil na conferencia 
internacional da mulher 

Chefe do Delega~ao brasileira a Conferancia Mundial do Ano lnternacioMI 
realizada no Cidade do Mexico, de 19 de junho a 2 de julho de 1975 

do Mulher, 

Desde o primeiro momenta em que se planejou 
realizar esta Conferencia Mundial do Ano lnter
nacional do Mulher, o Governo brasileiro manifes
tou sua plena solidariedade com os objetivos de 
semelhante reunioo, tendo em vista que seu tema 
central se reveste de inusitado interesse para 
todo o humonidode, umo vez que visa fundomen
talmente o contribuir para que sejom odotados 
medidos efetivos, copozes de instourar e garantir 
o plena igualdode de direitos, oportunidodes e 
responsobilidades entre o homem e a mulher. 

Este apoio do Governo brasileiro ao prop6sito 
central do Conferencia se inspirou noo apenas no 
secular tradi~oo do povo brasileiro no luta contra 
a discrimina~oo do sexo feminino, como tombem 
no sua convic~oo de que a igualdade de direitos 
dos cidadoos de ambos os sexos se reveste de 
importoncia fundamental para a promo~oo do 
desenvolvimento economico e social de coda pais 
e para o propria paz mundial. 

uma realidade consagrada na lei 

Que me seja permitido recordar, nesto oportuni
dade, que . no Conferencio de Sao Francisco, de 
1945, coube a Delega~oo brosileira, que estava 
integrada por uma Delegoda, a Doutora Berta 
lutz, que tambem faz parte desta Delega~ao, de
sempenhor popel primordial em favor do intro
du~ao, no Carta das Na~oes Unidas, dos dispo
sitivos que estabelecem a igualdade entre o ho
mem e a mulher. Contribuiu tambem, entao, a 
Delego~oo do Brasil a cria~ao do Comissao sobre 
o Condi~ao Juridica e Social do Mulher, que tao 

relevantes servi~os emprestou a causa do mulher 
em todo o mundo. De outro lado, a legislo~ao 
brosileira, no campo do educa~ao, trabalho, justi
~a. previdencia social e saude indica que o Brasil 
jc:i adotou as medidas mais avan~odos propostas 
pelos Na~oes Unidos e pelos ogencios especioli
zadas. 

Considera o Governo brasileiro que essa integra
~ao e participo~ao plena de ambos os sexos no 
processo de desenvolvimento se acham intimamen
te ligodos nao s6 a iguoldade de direitos e opor
tunidades, mas tombem a justa reporti~ao de 
deveres e responsabilidodes. 

Essa oriento~ao, que inspiro o Governo brosileiro, 
estc:i determinodo pela natureza do projeto nacio
nal de desenvolvimento em que se encontro empe
nhado: o de construir umo sociedode oberto -
social, racial e politicamente - uma sociedade 
que sem discrimina~ao de quolquer especie ofe
re~a iguais oportunidades para todos, sem excluir 
nenhuma closse ou grupo do processo de moder
niza~ao e desenvolvimento, e tambem uma so
ciedade co paz· de transformor-se e reformar suas 
institui~oes com bose nos realidades s6cio-econo
micos do Pais, e respeitando os valores humonos 
e a identidade cultural do povo brasileiro. 

Dentro desso perspective, a Delega~ao do Brasil 
se permite ocentuor a conveniencio de se adotor 
urn enfoque global no estudo do problema que nos 
ocupa, de modo a considerar a mulher nao como 
urn segmento isolodo, desligado do seu contexto, 
mas como parte essenciol do popula~ao do Pais. 
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A mobiliza~ao de urn povo com vistas a realizer 
os objetivos sociais e economicos de uma estra
tEigia de desenvolvimento nacional - no plano 
da educa~ao, do saneamento basico, da saude pu
blica, da habita~ao popular, etc. - requer que 
se criem condi~oes jurfdicas e praticas para que 
a mulher seja efetivamente a grande colabora
dora do esfor~o comum para o desenvolvimento 
e tambem a sua grande beneficiaria, pois na ver
dade a finalidade maxima da luta contra o sub
desenvolvimento consiste em assegurar a parti
cipa~ao consciente de todos os grupos humanos 
de modo a garantir uma reparti~ao equonime dos 
frutos do progresso nacional. 

Na considera~ao do item II, da Agenda, referente 
ao Plano Mundial de A~oo tendo em vista a exis
tencia, nos diferentes partes do globo, de enorme 
diversidade no situa~ao da mulher, seus di reitos, 
responsabilidades e grau de integra~ao no esfor~o 
comum do desenvolvimento, a Delega~ao do Brasil 
considera ser necessaria respeitar fundamental
mente as caracterfsticas peculiares de coda na~ao, 
de tal modo que o Plano, que ambiciona fer uma 
aplica~ao mundial, apresente o equilfbrio e a fle
xibilidade suficientes para permitir sua adapta~oo 
aos diferentes pafses, com seu estilo especlfico de 
desenvolvimento, seu contexte cultural e sua es
trutura s6cio-economica propria. 

Sera igualmente desejavel, ao ver da Delega~oo 
do Brasil, que o plano que venha a emergir desta 
Conferencia, alem desse respeito a diversidade 
cultural e as peculiaridades nacionais, venha a ser 
0 reflexo de uma atitude fundamentalmente so
brio, de harmoniosa complementa~oo entre o ho
mem e a mulher, encarando ambos como seres 
diversos, mas essencialmente iguais, dedicados a 
constru~oo comum de urn mundo de justi~a e de 
paz. 

Desejamos destacar uma das barreiras que ainda 
prevalecem no sociedade moderna e que discrimi
nam a mulher duplamente com rela~oo ao homem 
e a sociedade como urn todo. Referimo-nos as 
mulheres que, por condi~oes congenitas ou adqui
ridas apresentam anormalidades de diversos 
graus: ffsicas, mentais, sensoriais, emocionais e 
de conduta, as chamadas mulheres deficientes. A 
Delega~oo do Brasil considera que deve consagrar 
particular aten~oo a este grupo. 
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~ com satisfa~ac que a Delega~ao do Brasil deseja 
deixar constoncia de sua concordoncia com os 
princfpios e prop6sitos gerais expresses na intrc
du~ao do Plano Mundial de A~ao. 

educa~iio elimina desigualdades 

No tocante ao Capitulo II, "Areas Especlficas para 
a A~ao Nacional", no que se refere a "Educa~ao 
e Treinamento", a Delega~ao do Brasil estima con
veniente reiterar a premissa basica que informa 
a a~ao de seu Governo: a de que a educa~ao e 
a principal for~a capaz de eliminar desigualdades 
de qualquer tipo, discrimina~oes de toda sorte, 
bern como efetivamente promover a integra~oo 
social, independentemente de sexo, cor, religioo 
ou nivel de renda. Educa~ao em todos os campos 
do conhecimento, em seus diversos estagios de 
adiantamento, e por todos os meios hoje ao alcan
ce do humanidade. 

Com a mesma satisfa~ao, a Delega~ao do Brasil 
expressa a plena concordoncia do Governo brasi
leiro com a proclama~oo da Decada das Na~oes 
Unidas para a Mulher e o Desenvolvimento. Asse
gurar-se-6, assim, durante todo o perfodo, uma 
a~ao nacional e internacional continua, com vistas 
a melhoria da situa~ao da mulher, como urn fim 
em si e noo apenas como meio para realiza~oo do 
progresso social e desenvolvimento economico. 

modernizar estruturas e insuficiente 

A Delega~ao do Brasil considera que a luta pela 
emancipa~ao e integra~ao da mulher deve ser 
encarada como parte essencial da supera~iio, que 
urge alcan~ar na maior parte do mundo, do socie
dade tradicional pela sociedade moderna, embora 
saibamos que a moderniza~oo das estruturas so
ciais niio seja suficiente, por si s6, para garantir 
melhores condi~oes jurfdicas e sociais para a mu
lher. Nao h6 duvida, porem, de que o tradiciona
lismo arcaico, o obscurantismo, a ignoroncia e a 
miseria do subdesenvolvimento constituem os obs
taculos mais graves a plena e igualitaria partici
pa~ao do mulher no sociedade. 

Que esta Conferencia venha a figurar na hist6ria 
das Na~oes Unidas, como urn paradigma de huma
nismo universalista, de objetividade pragmcitica, 
de equilibria e criatividade, sao os votos mais 
sinceros da Delega~oo do Brasil. 
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rela96es diplomaticas 

brasil e guine equatorial 
estabelecem rela~oes 

Os Governos do Republica Federotivo do Brasil e 
do Republica do Guine Equatorial decidirom esto
belecer relo~oes diplomoticos em nivel de Emboi
xodo. No1o distribuido a imprenso pelo ltomoroty, 
em 26 de maio de 1975, ossinolo que os dois 
pofses tomorom tal decisoo movidos pelo desejo 
de desenvolver as relo~oes de omizode e de coo
pero~Cio, e considerondo o empenho em prol do 
paz e do entendi men to entre os povos. 0 estobe
lecimento de relo~oes inspirou-se nos princfpios 
do Carta dos No~oes Unidos e do Conven~oo de 
Vieno, de 18 de obril de 1961 . 

rela~Oes diplomaticas 
com malta 

0 Governo do Brasil e o Governo do Republica 
de Malta decidirom estobelecer relo~oes diplomo
ticos a nfvel de Emboixodo em 23 de junho de 
1975, com o objetivo de estreitor suos relo~oes 
de omizode. 0 orquipelogo mediterroneo de Malta 
tem area de 316 quilometros quodrodos e popu
lo~oo de 318 mil pessoos. 0 Brasil e o primeiro 

pais do America do Sui a trocar Emboixadores 
com Malta, que jo importo os seguintes produtos 
brasileiros: carne bovina, olgodoo, constru~oes 
desmontoveis de madeira e tecidos de poliester. 

concessiio 
de agrement 

0 Governo brosileiro concedeu agrement oos se
guintes Embaixodores: 

Michel Albert Georges legendre, do Fran~a, em 
abril de 1975; 

Talib Jalol AI Din Tolib AI Nokib, do Coveite, em 
abril de 1975; 

Angel Federico Robledo, do Argentina, em maio 
de 1975; 

Peter Michael Motzfeldt, do Noruega, em maio 
de 1975; 

Ali El Sonni El Mun1osser, do Libia, em maio de 
1975; 

Gunnar Nicolaus lonoeus, do Suecia, em maio de 
1975. 
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designa~iio de 
embaixadores brasileiros 

Sergio luiz Portella de Aguiar, junto a Trinidad-e. 
Tobago e Barbados, em 7 de abril de 1975; 

Murillo Gurgel Valente, para Catar, em 7 de abril 
e para Bahrein e Emirados Arabes (cumulativa
mente), em 22 de abril de 1975; 

Geraldo Eulalia do Nascimento e Silva, para a 
Colombia, em 16 de junho de 1975 . 

enfrega de 
credenciais 

De Embaixadores brasileiros: 
lyle Amaury Torisse do Fontoura, ao Governo do 
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Republica do Togo (cumulativamente), em 4 de 
abril de 1975; 

De Embaixadores estrangeiros: 

Jorge Emilio Castro Bendiburg, do Panama, em 16 
de abril de 1975; 

Josim Jamal, de Catar (cumulativamente), em 23 
de abril de 1975; 

Martti lintulahtti, do Finlclndia, em 16 de maio de 
1975: 

Chong Te-Chun, do Republica Popular da China, 
em 16 de maio de 1975; 

Michel Albert Georges legendre, do Fran~a, em 
30 de maio de 1975; 

Jose Angel Sovinon, do Republica Dominicana, em 
30 de maio de 1975; 

Humberto Jesus Mort Orellono, do Venezuela, em 
30 de maio de 1975; 
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intercambio cultural 

bolsistas brasileiros 
na italia 

0 Governo itoliono, em principios de obril, pos a 
disposi~oo de groduodos brosileiros bolsos-de-es
tudo para cursos de p6s-grodua~ao em qualquer 
especiolidade au para cursos de lingua e cultura 
itoliono, no ana fetivo de 1975/76. 

No sele~ao dos condidatos forom levados em con
sidera~oo o conhecimento do lingua itoliana, ti
tulos de estudo e importoncio dos progromas 
quanta as futuras rela~oes entre Brasil e ltalia. 

0 valor das balsas, com dura~ao minima de oito 
meses, e de 150 mil liros mensa is (Cr$ 1 . 823,00), 
acrescidas de premios de seguro de vida, doen~a 
e involidez, olem das possagens oereos de ido-e
volta. 

entra em vigor acordo de co-produ~ao 
cinematografica brasil-alemanha 

'() MinistE!rio dos Rela~oes Exteriores do Brasil e 
a Embaixodo do Republica Federal do Alemanho 
trocaram notas diplomaticas, no Palacio ltamara
ty de Brasilia, em 11 de abril de 1975, comuni
cando o cumprimento dos formolidades necessa
ries a entrada em vigor do Acordo de Co-produ
~ao Cinematogratica. 0 Acordo foi concluida no 
Capitol brasileiro em 20 de agosto de 1974 e seu 
texto se encontra nos paginas de 71 a 74 do 
Resenha de Politica Exterior do Brasil, numero II, 
1974. 

Aprovodo no Brasil pelo Decreto-Legislativo n.0 

75 e publicodo no Diario Oficial de 1.0 de novem
bro de 1974, o Acordo de Co-produ~oo Cinemato-

gratico Brasil-Republica Federal do Alemanha vi
gora desde 14 de abril de 1975, segundo o dis
pasta em seu Artigo XIII. 

portugues sera 
mais divulgado na fran~a 

0 ensino do lingua portugueso no Fran~o e do 
frances no Brasil, a equivalencia de titulos e di
plomas franceses e brasileiros, e· estudos sabre 
co-edi~oes pelo lnstituto Nacional do Livro e o 
6rgoo correspondente frances forom temas de des
toque nos reunioes do Comissao Mista Franco-Bra
sileira de Rela~oes Culturois, Cientfficas e Tecni
cas, reolizados em Brasilia, nos dias 3 e 4 de 
junho de 1975. A Comissao Mista examinou as
pectos ligados o difusao cultural e o coopera~ao 
intelectual, cientifico e tecnica entre as dais poi
ses. 

No area do coopera~oo tecnica, definiram-se as 
metas principais para as programas e projetos 
o serem executados, segundo o criteria de ade
qua~iio de transferfmcia de ciencia e tecnologia 
aos setores prioritarios do II Plano Nacional de 
Desenvolvimento. Quanta o ciencia e tecnologia, 
houve negocio~oes em materia de documenta~ao 
cientifica, saude, informatica e meteorologic, e 
no setor artistico forom opresentados diversos 
programas de intercombio. 

Participaram das reunioes membros do Ministerio 
dos Neg6cios Estrangeiros e do Ministerio do Eco
nomio e Finon~as do Fron~o, e representantes do 
Emboixado francesa no Brasil, chefiados pelo Di
retor-Adjunto de Rela~oes Culturais, Cientfficas e 
Tecnicas do Quai d'Orsay, Jacques Dupuy e o 
Chefe do Departamento Cultural do ltamaraty, 
Francisco de Assis Grieco. 
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relaQ6es comerciais 

brasileiros e mexicanos ampliam 
intercombio em siderurgia e petroquimica 

As Secoes brasileira e mexicana do Comit~ Per
mane~te do Comissao Mista Brasil-Mexico reuni
ram-se em Brasilia e no Rio de Janeiro, de 7 a 
11 de abril de 1975, para exame de varios temas, 
entre os quais a complementa~ao de industries 
siderurgicas, de que resultarao co-inversoes em 
beneficia de ambos os poises, e uma racionaliza
~oo do produ~ao e do uso do a~o. 

Tecnicos brasileiros visitarao peletizadoras mexi
canas, sobretudo a Peletizadora Constituci6n de 
Altos Hornos de Mexico Sf A, a unica do mundo 
com grelha circular. Em contrapartida, tecnicos 
mexicanos virao conhecer a Peletizadora Tubarao, 
em Santa Catarina, Brasil. 

Quanta ao intercombio tecnol6gico, a Se~ao mexi
cana pos a disposi~ao do Brasil informa~oes sabre 
a gaseifica~ao de carvoes nao coqueificaveis para 
uso siderurgico. 0 Conselho Nacional de Nao-Fer
rosos e Industria Siderurgica do Brasil e a Co
missao Coordenadora do Industria Siderurgica do 
Mexico viio realizer nos pr6ximos tres mescs 
uma analise do capacidade de produ~iio niio apro
veitada em ambos os poises e de seus excedentes 
ou carencia de produtos siderurgicos. Tal analise 
serviro para o estudo do possibilidade de inver
sees con juntas. 

lniciaram-se conversa~oes preliminares sabre a 
compra de mineral de ferro brasileiro ou a parti
cipa~oo do Mexico no explora~ao de jazidas ferri
feras no Brasil. 0 grupo mexicano visitou as ins
tala~oes das empresas Usiminas, Usimec e Acesita, 
para tamar conhecimento do estagio atual do de
senvolvimento do industria siderurgica brasileira. 

No campo do industria petrolifero e petroquimi
ca, as Se~oes concluiram que ha amplas perspec
tivas de coopera~ao entre Petr61eo Brasileiro 
S/ A, Petr61eos Mexico nos (Pemex) e Institute Me
xico no de Petr61eo. Nesse sentido, paden) ser 
assinado em breve um convenio de colabora~ao 
tecnol6gica e desenvolvimento industrial, que per
mitira cobrir areas gerais de tecnologia e servi
~os, treinamento e capacita~ao de pessoal tecni
co, e coopero~iio para o incremento de tecnolo
gias pr6prias. 

Especialistas mexicanos visitaram as instala~oes 
do Centro de Pesquisas e Desenvolvimento do Pe
trobras, onde apreciaram o alto grau de desen
volvimento do industria petrolifero brasileira e 
das pesquisas em andamento, todas de grande 
interesse para o Mexico. 

Foi proposto o intercambio de modelos matemati
cos sabre o comportamento de jazidas petrolife
ras e de procedimento para o controle de fluidos 
de perfura~ao e metodos de analise geoquimica. 
Existem perspectivas para a utiliza~iio de tecnolo
gias desenvolvidas pelo Institute Mexicano de Pe
tr61eo no elabora~iio de produtos quimicos e adi
tivos de largo aplica~iio no industria petrolifero. 

A Eletrobras abriu negocia~oes sabre estreita co
labora~iio no estabelecimento de convenios de in
tercombio, de metodos de planejamento a curta e 
Iongo prazo no setor eletrico, e no fornecimento 
de materiais, tais como transformadores, oleo, 
isolantes e disjuntores. As Se~oes abordaram, pre
liminarmente, a conveniencia do instala~iio con
junta de industries para a fabrica~iio de turbines 
hidraulicas e de vapor e seus correspondentes ge
radores. 
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A ossistencio reciproco em materia de engenhorio 
de projetos tombem figurou no pouto de negocio
~oes. As reunioes de trobolho do Comite Permo
nente do Comissao Misto Brasil-Mexico tiverom o 
mois alto nivel tecnico, prevendo-se resultados 
positivos para ambos os poises a prozo muito 
curto. 

Composto por 13 pessoos, a Se~iio mexicono foi 
chefiodo pelo licenciodo Jorge Izquierdo, Diretor
Gerol de Controle e Supervisiio dos Orgonismos 
Descentrolizodos e Empresos de Porticipo~ao Esto• 
tal, do Secretorio do Potrimonio Nocionol. 

Dezessete pessoos integrorom a Se~ao brosileiro, 
chefiodo pelo diplomoto Paulo Frossinetti Pinto, 
do Divisao do America Central e Setentrionol, do 
Departamento dos Americas, do Ministerio dos 
Relo~oes Exteriores. 

dinamiza~ao do comercio 
com a romenia 

Em suo terceiro reuniao, reolizodo entre 21 e 23 
de maio de 1975, no Palacio ltomoroty de Brasi
lia, a Comissao Misto Brosii-Romenio onolisou as 
relo~oes comerciois biloterois, suos perspectivas 
e os setores em que a coopero~ao podera ser di
nomizodo, em proveito mutuo. 

As duos Delego~oes felicitorom-se pelo considera
vel crescimento do comercio global entre os dois 
poises, cujo valor possou de menos de 9 milhoes 
de dolores, em 1972, para quose 45 milhoes, em 
1974. Reconhecerom, entretonto, que esse mon
tonte esta muito oquem do potencial oferecido 
pelo economio do Brasil e do Romenio. 

Monifestou a Delego~ao brosileira o interesse no 
coloco~ao de monufoturodos e no conclusiio de 
controtos, a medio e a Iongo prozos, para forne
cimento de produtos ogropecuarios. Forom troco
dos listas de produtos que, no opiniao dos Dele
godos, poderoo ser ocrescidos aos trodicionol
mente negociodos, contribuindo, assim, para a di
versifico~Cio e a exponsoo dos negocios. 

Os romenos ofirmorom que desejom cooperor com 
os brasileiros em projetos de irriga~Cio, fobrica
~Cio de tratores, explora~Cio de certos minerios e 
constru~Cio de urn laminador de trilhos. Anuncio-
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rom, tombem, que seu Governo obrira umo linho 
de credito no valor de 150 milhoes de dolores, 
destinodos a finoncior compras brosileiros de 
equipomento romeno para o Estagio Ill do Plano 
de Desenvolvimento do Siderurgio Brosileiro. 

A Comissao Misto negociou os seguintes textos: 
l) Acordo Comerciol e de Pogomentos, em subs
titui~iio oo Acordo Comerciol de Pogomentos e 
Coopero~ao Economico, de 5 de maio de 1961; 2) 
Convenio sobre Tronsportes Moritimos; 3) Con
venia relotivo a Tronsferencio Tecnologico para 
o Setor Formoceutico; 4) Protocolo de Coopero
~iio no Compo do Minero~iio; e, 5) Ajuste entre 
a Siderbras e a Uzinexportimport. Esses textos 
foram negociodos tendo em vista a viogem do 
Presidente romeno, Nicoloe Ceousescu, oo Brasil, 
entre 4 e 6 de junho de 1975. 

A Delego~ao brosileiro foi dirigido pelo Chefe do 
Departamento do Europa do Ministerio dos Relo
~oes Exteriores e Presidente do Comissao de Co
mercia com a Europa Oriental (COlESTE), Ministro 
Joao Paulo do Rio-Bronco; e a Delego~Cio romeno, 
pelo Ministro-Secretario de Estodo do Comercio 
Exterior e Coopero~ao lnternocionol, Nicoloe lo
nescu. 

0 Secretario-Gerol do ltomoroty, Emboixodor Ro
miro Soroivo Guerreiro, presidiu a sessoo de aber
turo dos trobolhos do Ill Reunioo do Comissao 
Misto. 0 Chonceler brosileiro, Antonio F. Azeredo 
do Silveira, dirigiu a cerimonio de assinatura do 
Ata Final. 

0 Chefe do Delego~iio romena foi recebido em ou
diencio pelos Ministros brosileiros dos Rela~oes 
Exteriores, do Agriculture, do Industria e do Co
mercio, e das Minos e Energia. Entrevistou-se, tam
bern, com o Presidente do Siderbras, e visitou, em 
Sao Paulo, as instala~oes do Componhia Siderur
gica Paulista (COSIPA) e a Refinoria de Cubatiio. 

decisoes do grupo 
misto brasil-suriname 

lntercambio comerciol, transportes e comunico
~oes, obros hidreletricas e coopero~Cio tecnica e 
economica figurorom no agenda do primeira reu
nioo do Grupo Misto de Trabalho Brasil-Surinome, 
realizado em Brasilia, de 24 a 26 de junho de 
1975. 
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0 desconhecimento mutua sabre OS respectivos 
mercodos foi opontodo como causa do intercam
bio comerciol oindo inexpressive. Para incremen
tar o comercio bilateral, as duos delego~oes con
cordoram em trocar informa~oes sobre a reolido· 
de e potencialidade de mercado, promo~oes, pro
cedimentos e normas, atroves de suas represen
ta~oes oficiois. Decidirom tombem intensificor os 
contotos entre homens de negocios e 6rgaos pu
blicos dos dois poises. Nesse sentido, o Brasil 
aceitou convite para participar do feira comercial 
Surinade XVI, em novembro proximo, a fim de que 
os surinamenses conhe~am melhor os produtos 
brasileiros de exporta~ao, e admitiu a possibili
dade de adquirir do Suriname, em 1976, ate 25 
mil toneladas de alumina calcinada. 

Os transportes terrestre, maritima e aereo foram 
examinados como fator de aumento nos transa~oes 
comerciais. 0 Grupo Misto trocou ideias sobre a 
rodovia que ligara o Brasil a fronteira do Surina
me, a BR-163, Cuiaba-Santarem-Aienquer. Ja fa
ram alocados recursos para o projeto final de 
engenharia, relative ao trecho de 602 quilometros 
a partir de Alenquer ate a fronteira com o Suri
name, tendo como dire~ao a cidade de Tirios. 

Quante ao transporte maritime, a delega~ao do 
Suriname pediu o aumento de viagens do lloyd 
Brasileiro entre portos brasileiros e Paramaribo, 
e o aumento do participa~ao do Suriname Ship
ping Company no transporte de cargos. Manifes
tou tambem interesse no compra de navies de 
300 a mil toneladas, fabricados por estaleiros do 
Brasil. A delega~ao do Suriname expressou sua 
preocupa~ao quanta a continuidade do liga~oo 
aerea entre os dois poises, com a aquisi~ao do 
Cruzeiro do Sui pela Varig. A delega~ao brasileira 
declarou que, por enquanto, a Cruzeiro do Sui 
continua a efetuar voos para o Suriname e que 
transmitira tais preocupa~oes as autoridades bra
sileiras competentes. 

Foi estudado, no campo das comunica~oes, o aper
fei~oamento das telecomunica~oes e do servi~o 

postal. Assistencia geotecnica, sistemas de enge
nharia civil e transmissao de energio eletrico a 
Iongo distoncia sao areas em que o Brasil pode
ra cooperar com o Suriname, por meio de treina
mento de tecnicos surinamenses em todos os ni
veis e nos fases preparat6rias de constru~ao e 
de administra~ao de obras hidreletricas. 

As duos delega~oes concordaram em trocar infor
ma~oes e conhecimentos tecnicos de geologia e 
minera~ao, explora~ao florestal, pedologic, geode
sic, agriculture, cria~iio de animais e pesca. Pa
ra tanto, promoveriio o intercambio de treina
mentos e estudos de p6s-gradua~oo. A delega~ao 
brasileira convidou urn grupo de peritos surina
menses para visitor a area sob jurisdi~iio do Su
perintendencia do Desenvolvimento do Amazonia 
(SUDAM) e estudar as possibilidades de coopera
~ao. 

Ambos as delega~oes concordaram em que lniCIO

tivas no campo do coopera~ao economica deve
rao ser estimuladas. Para tal fim, as solicita~oes 

podem ser encaminhadas, por via diplomatica, as 
autoridades competentes. 

A delega~iio brasilei ra foi presidida pelo Chefe 
do Divisao do America Meridional II (DAM-II), do 
Ministerio das Rela~oes Exteriores, Joaquim Igna
cio Amazonas MacDowell, e a do Suriname, pelo 
representante do Ministerio para Assuntos Eco
nomicos surinamenses, Alwin Roan. 0 Grupe Mis
to Brasii-Suriname surgiu em conseqiiencia do 
assinatura do Comunicado Conjunto de Parama
ribo, em 13 de novembro de 1971. 

Em novembro proximo, o Suriname obtera plena 
independencia do Reino dos Paises-Baixos, tor
nando-se o mais novo Estado soberano do America 
do Sui. No plano interno, os surinomenses ja 
gozom - ha alguns anos - de completa autono
mia. 
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intercambio economico 
e tecnico com a arabia saudita 

Acordo de Coopera~;iio Economica e Tecnica entre Bra· 
sil e Arabia Saudita, firmado em Jeddah, em 2 de 
abril de 1975, pelo Embaixador brasileiro, Murillo 
Gurgel Valente, e pelo Ministro dos Neg6cios Estran· 
geiros da Arabia Saudita, Mohammed Ibrahim Mas· 
saoud. 

0 Governo do Republica Federative do Brasil e o Go
verna do Reino do Arabia Saudita (doravante deno
minados Partes Contratantes), 

Considerando as rela~iies de amizade existentes entre 
os dois Governos e seus povos, 

Desejando ampliar e fortalecer essas rela~iies, 

Reconhecendo seus interesses comuns em promover e 
encorajar o desenvolvimento economico de seus dois 
poises, e 

Reconhecendo os beneficios decorrentes de uma coo
pera~oo economica mais estreita, 

Convieram no seguinte: 

"0 importante e fundamental e procurar 
explicitar as convergencias tacitas e maximizar 

o produto das negocia~04!s inspiradas no 
interesse nacional das partes, uma vez 

que os tratados so siio realmente estaveis 
e duradouros na medida em que representam 

a harmoniza~iio de posi~ies, condi~iio 
imprescindivel a perenidade dos 
pactos" - Azeredo do Silveira. 

artigo I 

As Partes Contratantes procurariio desenvolver a coo
pero~iio economico e tecnico entre seus dois poises 
num espirito de mutua compreensoo. 

artigo II 

As Partes Controtontes tomoriio todas as medidos ne
cessaries para a coopera~oo em v6rios campos eco
nomicos, de acordo com uma estrategia combinada de 
complementoridode entre os dois pafses, particular
mente no desenvolvimento e utiliza~ao de recursos, 
desenvolvimento de industries agrlcolas e pesqueiras, de
senvolvimento de industries monufatureiras e desen
volvimento dos transportes aereos e marftimos me
diante o estabelecimento de ·companhios associadas 
e/ou mistos. 

artigo Ill 

As Partes Contratantes promoveriio a coopera~iio eco
nomica e tecnica entre os cidadiios (inclusive entido
des juridicas) dos seus dois poises de ocordo com as 
leis e regulamentos vigentes, com enfase no estabeleci
mento de empreendimentos e companhias associadas 
e/ou mistos em todos os campos, atroves dos setores 
publicos e privados dos dois poises. 
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artigo IV 

As Partes Controtantes estimulariio investimentos de 
capital de coda Parte no territorio do outre. 

artigo V 

As Partes Controtantes tamaroa todas as medidas ne
cessaries para estimular a coopero~ao tecnica entre 
seus poises, particularmente atraves do intercombio 
de informa~ao cientifica e tecnologica, tecnicos-esto
giarios e peritos. As Partes Controtantes estimularao 
igualmente e facilitorao varies formes de coopera~ao 
tecnica entre seus dais poises, entidades juridicas e 
organiza~oes especializadas. 

artigo VI 

A fim de assegurar a execu~ao deste Acordo, as duos 
Partes Contratantes concordam em estabelecer uma 
Comissao Mista e grupos de trabalho integrados par 
representantes das Partes Contratantes. A Comissao 
se reuni ra alternadamente no Arabia Saudi to e no 
Brasil uma vez par ano au periodicamente quando 
for consi derado necessaria realizer consultas e ajus
tes sabre projetos de desenvolvimento e sobre o pro
cedimento requerido para implementor e dar conti
nuidade ao presente Acordo. 

artigo VII 

a) 0 presente Acordo entrara em vigor no data em 
que as Partes Contratantes se notifiquem que todos 
as requisites legais para sua vigencia foram cumpri
dos. 

b) 0 presente Acordo permonecera em vigor par um 
periodo de cinco anos renovavel par periodos identi
cos, a menos que uma das Partes notifique par escrito 
a outre Parte de sua inten~ao de denuncia-lo, com seis 
meses de antecedencia. 

c) No coso de denuncia do presente Acordo, os pro
ietos estabelecidos de acordo com seus dispositivos 
permaneceroo em execu~ao. 

canadenses cooperam com 
· o desenvolvimento brasileiro 

Acordo de Coopera~iio tecnica entre Brasil e Canada, 
assinado pelo Ministro das Rela~iies Exteriores do 
Brasil, Antonio F. Azeredo da Silveira, e pelo Embaixa· 
dor do Canada, Barry C. Steers, em 2 de abril de 
1975, em Brasilia. 

0 Governo do Republica Federative do Brasil, doravan
te denominado Governo do Brasil, e o Governo do 
Canada, desejosos de fortalecer as rela~oes de ami-
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zade entre as duos Na~oes e movi dos pel a vontade 
de desenvolver a coopera~ao tecnica entre as dois 
Poises, em conformidade com as objetivos e prioridades 
do desenvolvimento economico e social do Brasil, con
cordam com o seguinte: 

artigo I 

0 Governo do Brasil e o Governo do Canada esfor~ar
se-iio por promover a coopera~iio tecnica entre as dais 
Poises, a qual consistira em: 

1 . concessiio de bolsas-de-es tudo a brasi lei ros 
para a realiza~iio de estudos au estagios 
de trei nomento, no Canada au em tercei ro 
pais; 

2. envio de peritos, instrutores e tecnicos ca
nodenses para prestarem servi~os no Bra
sil, atraves de pessoas, institui~oes ou fir
mas contratadas pelo Governo do Canada; 

3. fornecimento de equipamento e materiais 
necessaries a boa execu~iio dos projetos de 
coopera~ao tecnica no Brasil; 

4. envio ao Brasil de missoes para analise rem 
projetos de desenvolvimento economico e 
social; 

5. qualquer outro tipo de assistencia mutua
mente acordada. 

artigo II 

1. 0 Governo do Brasil, de um !ado, e o Governo 
do Canada, do outro, concluiriio Ajustes Complementa
res ao presente Acordo, atraves de troca de notes, 
para regular: 

a) programas ou projetos que utilizem as mo
dalidades de coopera~oo previstas no Artigo 
I do presente Acordo; 

b) as responsabilidades de coda urn dos dais 
Poises, estabelecidas nos anexos A e B do 
presente Acordo, no que se refere a progra
mas e projetos especificos; 

2. Os Ajustes Complementares deveriio fazer refe
rencia expressa ao presente Acordo. 

3. Os Ajustes Complementares seriio considerados 
somente como arranjos administrativos e niio cnarao 
responsabilidades sob o ponto-de-vista do di rei to in
ternacional. 

artigo Ill 

0 Governo do Canada concorda em arcar com as res
ponsabilidades constantes do onexo A do presente 
Acordo, denominodo "Responsabilidades do Governo 
do Canada" e com oquelos outras responsabilidodes 
estobelecidas como suos nos emendos a este Acordo 
au nos Ajustes Complementares. 
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artigo IV 

0 Governo do Brasil concorda em arcar com as res
ponsabilidades estabelecidas no onexo B do presente 
Acordo, denominado "Responsobilidodes do Governo do 
Brasil" e com oquelos outros estobelecidos como suos 
nos emendas a este Acordo ou nos Ajustes Complemen
tares. 

artigo V 

Para as fins previstos no presente Acordo, compreen
der-se-a per firmas e pessoal canadenses, respective
mente: 

1. as firmas au institui~oes canadenses con
tratadas au subcontratadas para participa
rem no execu~Cio de programas e projetos 
apresentados pelo Governo do Brasil no 
ambito do presente Acordo; 

2. as nacionais canadenses que vie rem cola
borar nos programas e projetos acima men
cionados, quer a titulo individual, quer 
otraves de firmas ou institui~oes canaden
ses. 

artigo VI 

0 Governo do Brasil assumira a responsabilidade civil, 
assegurando a indeniza~Cio e a salvaguarda do Go
verna do Canada, de fi rmas e de pessoal canadenses 
qua vierem colaborar em programas e projetos de 
coopera~Cio tecnica aprovados nos termos do presente 
Acordo, pelos atos executados no exercicio de suas 
fun~oes, exceto nos casas em que ficor determinado, 
no forma de lei, que esses atos resultam de negligencia 
grave au a~iio propositada. 

artigo VII 

1. 0 Governo do Brasil isentara de impastos, taxas, 
tributes, direitas aduaneiros e centrale monetorio, as 
fundos, equipamentos e materiais fornecidos au finan
ciados pelo Governo do Canada para serem utilizados 
em programas au projetos de coopera~Cio tecnica. 0 
Governo do Brasil permitira as firmas e pessoal CO· 

nadenses, se assim for seu desejo, e a menos que es
pecificado contrariamente em Ajuste Complementar, 
reexportar, sem restri~iies, a totalidade au parte de 
tais fundos, equipamentos e materiais. 

2. 0 Govern a do Brasil isentara as firmas e as tec
nicos canadenses, e seus dependentes, de todos as im
pastos sabre as rendimentos recebidos do Governo do 
Canada para a execu~Cio dos projetos de coopera~Cio 
tecnica aprovados nos termos do presente Acordo. 0 
Governo do Brasil concedera as firmas e ao pessoal 
canadenses isen~Cio de controles cambiais para o re
torno de tais rendimentos. 

artigo VIII 

1 . Com exce~Cio do pagamento par servi~os especi
ficos prestados, as firmas e as tecnicos canadenses 

enviados pelo Governo do Canada ao Brasil, no am
bito deste Acordo e de Ajuste Complementar, serao 
isentos de licen~a de importa~iio, certificado de caber
lura cambial, taxas consulores, direitos aduoneiros, ta
rifas e direitos similares com relo~Cio a importa~oo, 
durante seis meses ap6s sua chegada, de: 

I. sua bagagem e a de seus dependentes; 

II. bens de usa pessoal e domestico, assim 
como ortigos de consume pessoal e fami
liar trazidos para o Pais, de ocordo com 
a legislo~Cio brasileiro em vigor; 

Ill. um veiculo para uso pessoal, trazido para 
o Brasil, em seu nome ou do conjuge, 
com a condi~oo de que o prozo previsto 
para permanecerem no Pais seja de, no 
minima, um ana. 

2. A autorizo~ao para a importa~oo do veiculo sera 
concedido pelo Ministerio das Rela~iies Exteriores, 
mediante solicita~oo da Embaixada do Canada. 

3. 0 direito de importa~oo do veiculo podera ser 
substituido pelo de aquisi~oo de vefculo de fabrico~oo 
brasileira, de acordo com a legisla~oo brasileiro em 
vigor. 

4. De acordo com essa legisla~Cio, as veiculos men
cionados acima poderoo, igualmente, ser vendidos ou 
transferidos. 

5. Terminada a missoo oficial, as mesmas facilida
des serao concedi das aos tecnicos canadenses para a 
reexporta~Cio dos bens mencionados nos itens 1, 2 e 
3 do presente artigo, segundo a legislo~Cio brasileira 
em vigor. 

6. 0 Govern a do Brasil comprometer-se-6 ainda a: 

a) conceder, mediante solicita~ao, vistas de en
trada e saida do tecnica canadense e de 
sua familia, isentos de tributes; 

b) expedir carteira de identidade para as tec
nicos canadenses e suas families; e 

c) prestar aos tecnicos canadenses as facili
dades necessaries ao born desempenho de 
suos fun~iies. 

artigo IX 

0 presente Acordo sera ratificado e os instrumentos 
de ratifica~iio trocados o mais breve possfvel. Entra
r6 em vigor na data da troca dos instrumentos de ra
tifica~oo e permanecera em vigor ate seis meses op6s 
a data em que uma das Partes notificar a outra, par 
via diplom6tica, de seu desejo de termina-lo. 0 termi
no do Acordo noo afetara a validade dos projetos que 
estiverem em fase de execu~Cio au as garantias previa
mente concedidos nos termos do presente Acordo. 

111 



Documento digitalizado pela equipe de Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais (http://www.mundorama.net).

ANEXO A b) ocomoda~iio em hotel para o pessoal 
canadense e seus dependentes, no chegada 
e no saida, antes de receber e ap6s deixar 

responsabilidades do governo do canada a residencia permonente, respectivamente; 

0 Governo do Canada arcara com as despesas rela
tives a: 

1. salaries, vantagens, subsidies ou outros 
emolumentos estipulados nos contratos as
sinados com as firmas e o pessoal cana
denses, mencionados no artigo V; 

2. viagem do pessoal canadense, inclusive de
pendentes, de sua residencia no Canada 
ao local de entrada no Brasil (aeroporto co
mercial mais proximo do local de traba
lho) e vice-versa; 

3 . transporte de bagagem e dos bens de uso 
domestico do pessoal canadense, inclusive 
dependentes, bern como do equipamento 
ttknico e profissional necess6rio ao de
sempenho de suas fun~iies, de sua resi· 
dencia no Canada ao local de entrada no 
Brasil (aeroporto comercial mais proximo 
do local de trabalho) e vice-versa; 

4. os custos referentes ao treinamento de tec
nicos brasileiros no Canad6 ou em outro 
pais, ou seja: 

a) manuten~iio e estada no Canada ou 
em terceiro pais; 

b) auxilio-vestu6rio; 

c) livros, equipamento ou prov1soes ne
cessaries aos programas ou projetos 
no Canad6 ou em terceiro pals; 

d) matricula e outras taxas similares; 

e) servi~o medico-hospitalar; 

f) passagem aerea, classe turista, ida 
e volta, do local de embarque no 
Brasil ao de destine, no Canada ou 
em terceiro pais; 

g) transporte inferno no Canada ou em 
terceiro pais; 

h) equipamento e material necessaries 
a perfeita execu~iio dos programas e 
projetos, conforme especificado em 
Ajustes Complementares. 

Ai'lEXO B 

responsabilidades do governo do brasil 

0 Governo do Brasil arcara com as despesas de: 

112 

1 . a) residencia mobiliada para o pessoal 
canadense, inclusive dependentes, ou auxi
lio de moradia, a ser definido em Ajuste 
Complementar; 

2. Transportes: 

a) do local de desembarque no Brasil 
(aeroporto comercial mais proximo 
do local de trabalho), ao de residen
cia do pessoal canadense, inclusive 
dependentes, no inicio do missiio, 
bern como de sua bagagem e objetos 
de uso domestico e do equipamento 
tecnico necess6rio ao desempenho de 
sua missiio; 

b) do local de residencia ao de partido do 
Brasil (aeroporto comercial mais pr6-
ximo do local de trabalho) do 
pessoal canadense, inclusive depen
dentes, ao termino do missiio, bern 
como de sua bagagem e objetos de 
uso domestico e do equipamento ne
cessaria ao desempenho de sua mis
siio; 

c) viagens infernos de servi~o. inclusi
ve pagamento de diaries; 

3. Fornecimento e manuten~iio de escrit6rio 
mobiliado, conforme os padriies adotados 
pelo Governo brasileiro, em local apropria
do; pessoal auxiliar e esten6grafos; equi
pamento tecnico e profissional, telefone, 
servi~o postal e outras facilidodes neces
saries ao efetivo cumprimento do missiio 
por parte do pessoal canadense; 

4. 0 Governo do Brasil prestar6 a assistencia 
necessaria a libera~iio alfandegaria de 
quaisquer pertences de uso pessoal e pro
fissional do pessoal canadense, inclusive 
dependentes; 

5. 0 Governo do Brasil autorizar6 o pessoal 
canadense a gozar ferias, por periodo m6-
ximo de quatro semanas por ano, confor
me legisla~iio canadense, dentro ou fora 
do Brasil, em epoca acertada entre as au
toridades brasilei ras competentes e os in
teressados. 

ajuste prov1sono permite 
aos palses-baixos a pesca 

de camaroo no costa brasileira 

Acordo sobre Pesca de Camariio entre Brasil e Poises· 
Baixos, assinado pelo Ministro de Estado das Rela~iies 
Exteriores do Brasil, Antonio F. Azeredo da Silveira e 
pelo Embaixador do Reino dos Paises-Baixos, Jonkheer 
Leopold Quarles van Ufford, em 4 de abril de 1975, no 
Palacio ltamaraty de Brasilia. 
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As Partes deste Acordo: 

Tomando nota do posi~iio do Governo do Republica 
Federative do Brasil, 

que considera que seu mar territorial se estende a 
uma distancia de 200 milhas nauticas a partir do costa 
brasileira, 

que a explora~iio de crustaceos e demais recursos 
vivos que mantem estreitas rela~oes de dependencia 
com o fundo subjacente ao mar territorial brasileiro 
e reservada a embarca~oes brasileiras de pesca, e 

que exce~oes a tal dispositive apenas podem ser 
feitas atraves de acordos internacionais; 

Tomando nota, tambem, do posi~iio do Governo do 
Reina dos Poises-Baixos, 

que noo se considera obrigado, conforme o direito 
internacional, a reconhecer reivindica~oes de mar ter
ritorial com mais de 3 milhas n6uticas, nem jurisdi~oo 
de pesca com mais de 12 milhas nauticas, alem do 
qual todas as as na~oes tern o direito de pescar livre
mente, e 

que nao considera que todos os crustaceos sejarn orgo
nismos vivos pertencentes as especies sedentarias como 
definido no Conven~iio de Genebra de 1958 sabre 
Plataforma Continental; e ademais 

Considerando a tradi~iio de ambos as Partes de resol
ver diferen~as internacionais par meio de negocia~iio; 

Motivados pelas rela~oes de amizade existentes entre 
os dais Governos e povos; 

Tomando nota de que niio esta mais em vigor o Acordo 
sabre a Pesca de Camaroo nos aguas adjacentes a 
costa do Brasil, assinado pelas mesmas partes em 
1972, e que deveria ser substituido par um novo Acor
do regulando a mesma materia; 

Expressando ser desejavel que os poises em desenvol
vimento do regiiio concedam-se mutuamente trata
mento preferencial no acesso a suas respectivas aguas 
territoriais para a explora~oo dos recursos de pesca; 

Tomando nota de que o Governo do Republica Fe
derative do Brasil adotou o conceito de substitui~iio 
gradual das embarca~oes de pesca estrangeiras par 
embarca~oes brasileiras no area definida pelo presente 
Acordo; 

Tomando nata igualmente do desejo comum a ambos 
as Partes de desenvolver a coopera~oo entre os dais 
poises nos campos do pesquisa e do explora~oo dos 
recursos do mar, atraves de empreendimentos comuns; 

Acreditando que, coma Estados costei ros, seus inte
resses comuns no conserva~oo de recursos camaro
nei ros devem ser efetivamente salvaguardados e seus 
interesses divergentes relativamente a pesca de coma
roo reconciliados, e que, par conseguinte, e desejavel 
chegar-se a uma solu~oo provis6rio para a atividade 
de pesca de camariio sem prejuizo do posi~iio jurldica 
de coda Parte em rela~iio a extensiio do mar territo
rial ou a jurisdi~iio sabre pesca, de acordo com o 
direito internacional; 

Tomando nota, finalmente, de que Suriname se prepa
re, de fato, para a independencia, a ser alcan~ada no 
final de 1975; 

Concluindo que, enquanto siio buscadas solu~oes inter
nacionais de carater geral para problemas de jurisdi
~iio maritima, e desejavel firmer o Acordo provisorio 
que se segue; 

Convieram no seguinte: 

artigo I 

(1) 0 presente Acordo regulara a opera~iio de pesca 
de camariio par embarca~oes surinamenses com ban
deira do Reina dos Paises-Baixos, durante a esta~iio 
de pesca, numa area demarcada ao Sudoeste, pela 
is6bata de 30 metros; ao Sui, pela latitude de 1.0 grau 
Norte (L0 N) e a Leste pela longitude de 47 graus e 
30 minutos Oeste (47° 30' W). 

(2) As principais especies de camariio a serem pesca
das siio Panaeus (M) dourarum notialis, Panaeus bra· 
siliensis e Penaeus (M) aztecus subtilis. A pesca simul
tanea e inevitavel de outras especies marinhas em 
quantidades e condi~oes que as caracterizem como 
fauna incidental das especies de camoriio autorizadas 
neste Acordo niio sera considerada como viola~iio do 
mesmo. 

(3) A esta~iio de pesca sera limitada ao periodo de 
L 0 de mar~o ate 30 de novembro. Contudo, a pesca 
do camariio no parte do area acima indicada, locali
zada a Sudeste do linha verdadeira de demarca~iio de 
240° graus, estabelecida com o radiofarol de Ponto 
do Ceu como referenda, sera limitada ao periodo de 
J_o de mar~ a ate ]_o de julho. 

(4) As embarca~oes surinamenses com bandeira do 
Reina dos Paises-Baixos que operarem no area demar
cada no Artigo I do Acordo niio poderiio exceder 85 
pes de comprimento. 

artigo II 

Tendo em vista o interesse comum no preserva~iio dos 
recursos de camariio, as Partes concordam em que, 
no exercicio das opera~oes de pesca de camoriio, 
devem ser proibidas pr6ticas destrutivos em geral, 
especialmente as seguintes: 

a) o uso de equipamento considerado como ten
do efeito destrutivo sabre as reserves, in
clusive equipamento eletrico ou eletronico; 

b) o uso de substancias quimicas, toxicas ou 
explosives, no area de pesca ou proximo 
del a; 

c) o lan~amento de oleo e outras substancias 
poluentes; 

d) opera~oes de pesca em areas de reprodu~iio 
e cria~iio, a serem identificadas par qual
quer das Partes e comunicadas a outre. 

artigo Ill 

(1) As Partes compilariio e intercambiariio informa
~oes sabre coptura e opera~oes de pesca, bern como 
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dodos biol6gicos relatives 6 pesca de comariio no area 
demarcada no Artigo I. 

(2) Com vistas ao objetivo acima, as embarca~oes que 
operarem nos termos deste Acordo manteriio um mapa 
de bordo, conforme o modele mutuamente acordado 
(Anexo Ill. 

Esses mapas seriio entregues trimestralmente 6 Parte 
pertinente, que utilizara os dodos neles contidos, assim 
como outras informa~oes que obtiver sabre a area 
demorcada no Artigo I, para preparar relat6rios sabre 
as condi~oes de pesca naquela area, os quais seriio 
peri6dica e apropriadamente transmitidos 6 outre 
Parte. 

(3) Entidades devidamente designadas pelas duos Par
tes reunir-se-iio periodicamente a fim de intercambia
rem dodos cientificos, publica~oes e informa~oes sabre 
a pesca de camariio no area demd'rcada no Artigo I. 

artigo IV 

( 1) As Partes concardam que, embora man tendo sues 
posi~oes respectivas, cabera ca Governo do Republica 
Federative do Brasil assegurar que as opera~oes de 
pesca de camariio no area demarcada no Artigo I 
sejam conduzidas de manei ra apropriada. 

(2) A Parte que, segundo OS termos deste Artigo, e 
responsavel pelo controle do area, examinara os dodos 
especificados no Artigo V, verificara se os mesmos 
estiio completes e em boa ordem e informara a outra 
Parte, no prazo de 10 dias depois de recebidos os 
referidos dodos em Brasilia, sabre as embarca~oes 
que, a seu criteria, preencheram os requisites men
cionados neste Acordo. Tais embarca~iies serao entao 
consideradas registradas e autorizadas a operar para 
efeito deste Acordo; uma lista das embarca~oes auto
rizadas sera submetida 6 Parte que exerce a controle, 
lista essa que devera ser atualizada durante a esta~iio 
de pes co. 

(3) A mesma Parte comunicara, igualmente, ao Go
verna do Reina dos Paises-Baixos quais as embarca
~oes que, a seu ver, niio preencheram os requisites do 
Artigo V; tais casas seriio objeto de consulta entre as 
Partes. 

(4) As embarca~iies surinamenses com bandeira do 
Reina dos Paises-Baixos em opera~ao no area demar
cada no Artigo I deveriio ter a bordo os seguinte do
cumentos: certificado de registro, lista de tripula~ao e 
mapa de bordo. 

artigo V 

(1) 0 Governo do Republica Federative do Brasil re
cebera do Governo do Reina dos Paises-Baixos as infor
ma~oes necessaries 6 identifica~ao e outras tarefas 
de controle, principalmente as seguintes: 
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a) uma lista oficial contendo: 

i) nome do embarca~ao; 
ii) numero oficial; 

iii) identifica~iio do Acordo; 
iv) porto de registro e porto habitual 

de opera~ao; 

v) frequencia de radio e indicatives 
de chamada; 

vi) metodos e equipomentos de pesca 
empregados. 

b) c6pias do certificado de registro e fotogra
fia do embarca~iio, acompanhada de uma 
descri~iio geral, incluindo cores do casco 
passadi~o, tete do passadi~o e verdugo; ve
locidade e potencia do motor principal. 

(2) Depois da reunidas e organizadas, essas informa
~oes seriio comunicadas, por via diplomatica, ao Go
verna do Republica Federative do Brasil. 

(3) As informa~oes mencionadas no presente Artigo, 
quando niio forem redigidas em linguas portuguese 
ou inglesa, deveriio ser sempre acompanhadas de tra
du~iio para uma dessas duos linguas. 

(4) Detalhes cdministrativos para identifica~iio das 
cmbarca~oes surinamenses com bandeira do Reina dos 
Paises-Baixos e outras medidas acordadas para faci
litarem a implementa~iio deste Acordo figuram no 
Anexo I. 

artigo VI 

(1) Uma autoridade da Republica Federative do Brasil, 
devidamente credenciada, no exercicio des responsa
bilidades previstas no Artigo IV, quando julgar, par 
raziio justificada, infringido qualquer dispositive do 
Acordo, podera abordar embarca~iio de pesca surina
mense com bandeira do Reina dos Paises-Baixos e 
efetucr busca. Tal a~iio nao pod era obstruir indevida
mente as opera~6es de pesca. Se apes essas medidas 
a autoridade mantiver justificadamente a opiniiio de 
que algum dispositive do Acordo foi infringido, poder6 
apreender e deter a embarca~iio, escoltando-a ate a 
porto de Belem ou qualquer outro local mutuamente 
acordado pelas Partes. 0 Govern a do Republica Fe
derative do Bresil informara o Governo do Reina dos 
Paises-Baixos de tal a~ao, no prazo de dais dies. 

(2) Desde que as condi~oes do paragrafo (3) do Ar
tiga X tenham sido preenchidas, a embarca~aa suri
namense com bandeira do Reino dos Paises-Baixos 
apreendida e detida nos termos do paragrafa acima, 
sera entregue, tao logo passive!, a um funcionario 
autorizado do Governo do Reina dos Paises-Baixos, no 
porto de Belem, ou em qualquer outro local mutua
mente acordado pelas Partes. Ap6s a restitui~ao do 
embarca~ao, o Governo do Republica Federative do 
Brasil fornecera ao Governo do Reina dos Paises-Bai
xos relat6rio complete sabre a viola~iio e as circuns
tancias da apreensiio e deten~ao. 

(3) No evento de instaura~iio de qualquer processo 
contra o propriet6rio do embarca~ao pelo Governo do 
Reina dos Pafses-Baixos, este comunicar6 os resultados 
ao Governo da Republica Federative do Brasil. 

(4) Ap6s cumpridos os dispositivos do Artigo X, e se 
a natureza do infra~iio justificar, poderiio ser confis
cados os equipamentos de pesca e as partes do capture 
que tiverem sido pescadas com infra~iio do presente 
Acordo. 
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artigo VII 

As embarca~oes mencionadas no Artigo IX desembar
cariio a captura no territ6rio do Suriname, podendo 
efetuar seu transbordo somente para outra embarca
~iio igualmente autorizada a operar no area acordado. 

artigo VIII 

(1) As Partes encoraJarao os empreendimentos co
muns entre organiza~iies nacionais par elas autoriza
dos, com a finalidade de desenvolver a pesca e indus
trias correlatas. 

(2) As Partes procurariio igualmente cooperar para 
a expansiio do comercio international dos produtos de 
pesca, principalmente nos setores de armazenamento, 
tronsporte, processamento e comercializa~iio. 

artigo IX 

(1) 0 numero de embarca~oes surinamenses cam ban
deira do Reina dos Paises-Baixos autorizadas a operar 
no area do Acordo sera de 23 no primeiro ano do 
Acord a e de 17 no segundo a no. Tais embarca~oes 
seriio de propriedade de organiza~oes autenticamente 
surinamenses au holandesas, sendo excluido o usa do 
bandeira do Reina dos Paises-Baixos como "bandeira 
de conveniencia" para embarca~iies de outra origem_ 

(2) Ao fim de coda ano do Acordo, o Governo bra
sileiro podera oferecer uma quota adicional de embar
ca~oes para o ana seguinte do Acordo, quando os in
teresses do industria pesqueira brasileira assim o 
indica rem. 

artigo X 

(1) No espirito do poragrofo do Preombulo relotiva 
oo trotomento preferential concedido oos poises em 
desenvolvimento do regiiio, e com rela~iio oos dispo
sitivos de controle especificados no Artigo IV, o Go
verna do Republica Federotiva do Brasil recebera umo 
compenso~iio finonceira anuol de US$ 1,360.00 para 
coda emborco~iio devidomente registrada segundo os 
term as do presente Acord a. 

(2) A compenso~iio finoncei ro acimo mencionoda re
presento 40% do taxa operocionol de US$ 3,400.00 
por emborco~iio, estobelecido pelo Governo brosileiro 
para opero~oes de pesca no area do Acordo. 

(3) 0 Governo do Republica Federative do Brasil sera 
indenizado par todas as despesos extroordinarios de
correntes do opresomento de qualquer embarca~ao com 
a bondeiro do Reina dos Poises-Baixos nos termos do 
Artigo VI, despesas essos que nao deverao exceder 
US$ 500,00 por dio, quando a embarca~ao estiver no 
mar; e US$ 200,00 por dia, quando a embarca~ao es
tiver no porto. 

artigo XI 

Os problemas relativos a interpreta~ao deste Acordo 
seriio resolvidos por via diplom6tica. 

artigo XII 

0 presente Acordo entrara em vigor no data de sua 
assinaturo e vigera ate 31 de dezembro de 1976. 

ANEXO I 

1 . As embarca~oes outorizados seriio obrigadas a 
exibir umo ldentifico~iio do Acord a. 

2. A ldentifico~iio do Acordo consistira de numeros e 
letros, tois como "SB" (para Surinome-Brosil), a fim 
de distinguir tois numeros daqueles exibidos por ou
tros emborco~oes outorizodos. Os numeros seriio com
pastas de dais digitos numerodos consecutivomente a 
partir de 01. 

3. A ldentifico~iio do Acordo sera exibido sabre 
plocos de aproximodomente sessento centimetres de 
altura e cento e cinquento centimetres de lorguro 
ofixodos em ambos as Iadas e no topo do coso d~ 
Ierne, au no bolaustrodo, de modo a que sejam visi
veis de ambos as Iadas do embarco~iio e do or. 

4. As letras e numeros do ldentifico~iio do Acord a 
deveriio ser pretos com fundo aloronjodo, medindo pelo 
menos quorenta e cinco centimetres de altura e tendo 
umo larguro odequodo. Poderiio ser pintodos nos Iadas 
e no tapa do coso do Ierne, em vez de serem exibidos 
nos plocos, como descrito no paragrafo 3 acima. 

5. A ldentifico~iio do Acordo, o nome do embarca~iio 
e o porto de registro deveriio ser exibidos claromente; 
nenhumo porte do emborco~iio, cordame ou equipa
mento de pesco devera interferir com suo visibilidode. 

6. Uma ou mais luzes, portateis ou fix as, deveriio 
ser providenciodas para iluminar a ldentifico~iio do 
Acordo, nome e porto de registro, a noite ou durante 
periodos de ma visibilidade, de modo a evitar que se 
torn~ _necessaria aos navios au avioes de patrulha 
brasile1ros o usa de holofotes para identificar tais em
barca~oes, interferindo assim com a navega~iio do 
embarca~iio no area especificada. 

7 .. Os numeros do ldentifica~iio do Acordo seriio 
atnbufdos permanentemente a embarca~oes individuais 
e esses numeros niio serao reutilizados no coso de 
substitui~ao de embarca~iies no frota surinamense. 

8. As radiofrequencias pad roo selecionadas para fins 
de comunica~iio entre embarca~oes de pesca e embar
ca~oes de controle seriio as frequencies 2182 KHZ e 
2638 KHZ. 

ANEXO II 

as informa~ies contidas no mapa 
de bordo serio confidenciais 

instru~iies 

As instru~oes estiio dispostas no anexo modelo de 
mapa de bordo. Acha-se incluso papel carbona, se de
sejodas capias odicionois. 

Preencha todas as colunas diariamente. 

Registre as seguintes informo~oes: 

1 . data: preencha 0 mes e 0 dio. 
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2. area de pesca: esc rev a os names dos ban cos cama
roneiros, o numero da zona (assinalado por circulos 
pretos no mapa) e a profundidade em bra~as. Use os 
names dos bancos pesqueiros indicados no mapa ou, 
se possivel, de a localiza~iio mais exata par meio de 
outros names comumente empregados ou da distancio 
e dire~ao dadas a partir de pontos conhecidos. 

3 . periodo de pesca: 

(a) Dia ou noite. Marque D para a pesca efe
tuada durante o dia ou N para a pesca 
efetuada durante a noite. Se a pesca for efe
tuada tanto de dia com a noite no mes
mo dia de 24 horas, utilize linhas distin
tas para coda tipo de pesco. 

(b) Numero de arrostos. lndique o numero 
total de orrostos efetuodos. 

(c) Total de horos de pes co. lndique o nume
ro total de horos entre o primeiro lance e 
a ultimo puxodo de rede. 

4 . captura de camariio: 

(a) Peso total. Registre o peso total estimodo, 
em Iibras, do capture, excluidos as co
be~os. 

(b) Especie e tomonho do comorao. Verifique 
a especie do como roo copturodo. lndique 
o principal tomonho (por exemplo, 21-25, 
26-30, etc.). 

5. observa~iies: este espo~o pode ser utilizodo para 
fins diversos, tois como tempo despendido em ir e 
vir do barco pesqueiro, tronsbordo de capture no mar, 
avo rio do motor, ou mou tempo. 

Nota: A area de Acordo de Pesce Brosii-Paises-Boixos 
opresento-se sombreado no mapa de bordo. Esto area 
cobre OS aguos odjocentes a costa do Brasil a partir 
do fronteiro internocional entre a Guiana Francese e 
o Brasil ao Norte ate 1.0 de latitude Norte, ao Sui. 
A area do Acordo estende-se para Leste do isobati
metrica de 30 metros (16.4 bra~as) ate a longitude de 
47° 30' Oeste. Nos termos do Acordo, esta area esta 
oberta a pesca de comorao de 1.0 de mar~o a 30 de 
novembro, a exce~iio do parte do area situocla oo sui 
do linha de marco~ao verdadei ra de 240° tornado em 
rela~ao oo radiofarol Ponto do Ceu, a qual esta aberta 
apenas de 1.0 de mar~ a a 30 de junho. 

brasil e suecia eliminam 
dupla tributa~Cio sobre a renda 

Conven~iio entre Brasil e Suecia para Evitar a Dupla 
Tributa~iio em Materia de lmpostos sobre a Renda, 
assinada em Brasilia, em 25 de abril de 1975, pelo 
Ministro das Rela~iies Exteriores do Brasil, Antonio F. 
Azeredo da Silveira, e o Embaixador do Reino da Sue
cia, Bengt Odevall. 

0 Governo do Republica Federative do Brasil 
e 
0 Governo do Reina do Suecia, 

Desejondo concluir uma Conven~ao destinada a evitar 
a dupla tributa~ao em materia de impastos sabre a 
rendo, acordaram no seguinte: 
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artigo 1 

pessoas visadas 

A presente Conven~iio se oplico as pessoos residentes 
de um ou de ambos os Estados Contratantes. 

artigo 2 

impostos visados 

1. Os impastos atuais aos quais se aplica a presente 
Conven~ao sao: 

a) no coso do Brasil: 

o impasto federal de rendo, com exclu
sao das incidencias sabre remessas exce
dentes e otividades de menor importan
cia; 
(dorovante referido como "impasto bra 
sileiro"); 

b) no coso do Suecia: 

I - o impasto estatal sabre a renda, 
inclusive os impastos dos mari
nheiros e o impasto sabre os 
cupons; 

II o impasto sabre os Iueras nao 
distribuidos; 

Ill o impasto sabre os distribui~oes 
no coso de redu~ao do capital ou 
de l1quida~ao de uma sociedode; 

IV o impasto sabre os profissionais 
de espetaculos; 

V o impasto comunal sabre a 
renda; 
(doravante referidos como "impos· 
to sueco"). 

2. Esta Conven~ao tomb em sera aplicavel a quois
quer impastos identicos ou substancialmente semelhan
tes que forem posteriormente introduzidos, seja em 
adi~ao aos impastos anteriormente mencionados, seja 
em sua substitui~ao. As autoridades competentes dos 
Estados Contratantes notificar-se-ao mutuomente de 
qualquer modifica~ao substancial que tenha ocorrido 
em suas respectivas legisla~oes tributaries. 

artigo 3 

defini~iies gerais 

1. No presente Conven~iio, a nao ser que o contexto 
imponha interpreto~ao diferente: 

a) o termo "Suecia" designa o Reina do Sue
cia, incluindo qualquer area adjocente ao 
seu mar territorial, sabre a qual, em con
formidade com a legislo~ao sueca e o di
reito internacional, a Suecia posse exercer 
os direitos relatives a explora~ao e utili
za~ao dos recursos naturais do fundo e do 
subsolo do mar; 

b) o termo "Brasil" designa a Republica Fe
derative do Brasil; 

c) as expressaes "um Estado Contratante" e "o 
outro Estado Controtonte" designam a Sue
cia ou o Brasil, consoante o contexte; 
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d) o termo "pessoo" compreende umo pessoa 
fisica, uma sociedade ou qualquer outro 
grupo de pessoas; 

e) o termo "sociedade" designa qualquer pes
sao jurfdica ou qualquer entidade que, para 
fins tributaries, seja considerada como pes
sao juridica; 

f) as expressoes "empresa de urn Estado 
Contratante" e "empresa do outro Esta
do Contratante" designam respectivamente 
uma empresa explorada por urn residente de 
urn Estado Contratante e uma empresa ex
plorada por urn residente do outro Estado 
Contratante; 

g) a expressiio "trCfego internacional" inclui 
o trCfego entre lugares de urn pals, no 
curso de uma viagem que se estende a mais 
de urn pals; 

h) a expressiio "autoridade competente" de
signa: 

I - no Suecia: 

0 Ministro das Finan~as ou seu 
representante autorizado; 

II - no Brasil: 

0 Ministro do Fazenda, o Secre
tario do Receita Federal ou seus 
representantes autorizados. 

2) Para a aplica~iio do presente Conven~iio por urn 
Estado Contratante, qualquer expressiio que niio se 
encontre de outro modo definida tera o sentido que 
lhe e atribufdo pela legisla~iio desse Estado Contratan
te relative aos impastos que sao objeto do Conven~iio, 
a niio ser que o contexto imponha interpreta~iio di
ferente. 

artigo 4 

domicilio fiscal 

1 . Para os fins do presente Conven~iio, a expressiio 
"residente de urn Estado Contratante" designa qual
quer pessoa que, em vi rtude do legisla~iio desse Es
tado, esta of sujeita a impasto em raziio de seu domi
cflio, de sua residencia, de sua sede de dire~iio ou de 
qualquer outro criteria de natureza ana logo. 

2. Quando, por for~a das disposi~oes do paragra
fo 1, uma pessoa fisica for residente de ambos os Es
tados Contratantes, a situa~iio sera resolvida de acor
do com as seguintes regras: 

a) sera considerada como residente do Estado 
Contratante em que ela disponha de uma 
habita~iio permanente. Se dispuser de 
uma habita~iio permanente em ambos os Es
tados Contratantes, sera considerada como 
residente do Estado Contratante com o qual 
suas liga~oes pessoais e economicas sejam 
mais estreitas (centro de interesses vitais); 

b) se o Estado Contratante em que tern o cen
tro de seus interesses vitais niio puder ser 
determinado, ou se niio dispuser de uma 
habita~iio permanente em nenhum dos Es
tados Contratantes, sera considerada como 
residente do Estado Contratante em que 
permanecer habitualmente; 

c) se permanecer habitualmente em ambos os 
Estados Contratantes ou se niio permanecer 
habitualmente em nenhum deles, sera con
siderada como residente do Estado Contra
tante de que for nacional; 

d) se for nacional de ambos os Estados Con
tratantes ou se niio for nacional de nenhum 
deles, as autoridades competentes dos Es
tados Contratantes resolveriio a questiio de 
comum acordo. 

3. Quando, em virtude das disposi~oes do paragra
fo 1, uma pessoa que niio seja uma pessoa fisica far 
urn residente de ambos os Estados Contratantes, sera 
considerada como residente do Estado Contratante em 
que estiver situada a sua sede de di re~iio efetiva. 

artigo 5 

estabelecimento permanente 

1 . No presente Conven~iio, a expressiio "estabeleci
mento permanente" designa uma instala~iio fixa de 
neg6cios em que a empresa exer~a toda ou parte de 
sua atividade. 

2. A expressiio "estabelecimento permanente" abran
ge especialmente: 

a) uma sede de di re~iio; 

b) uma sucursal; 

c) urn escrit6rio; 

d) uma fabrica; 

e) uma oficina; 

f) uma mina, uma pedreira ou qualquer outro 
local de extra~iio de recursos naturais; 

g) urn cantei ro de constru~iio ou de manta
gem, cuja dura~iio exceda seis meses. 

3. A expressiio "estabelecimento permanente" niio 
compreende: 

a) a utiliza~iio de instala~oes unicamente para 
fins de armazenagem, exposi~iio ou entrega 
de bens ou mercadorias pertencentes a em
presa; 

b) a manuten~iio de urn estoque de bens ou 
mercadorias pertencentes a empresa unica
mente para fins de armazenagem, exposic;iio 
ou entrega; 

c) a manuten~iio de urn estoque de bens ou 
mercadorias pertencentes a empresa unica
mente para fins de transformac;iio por ou
tre empresa; 
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d) a manuten~ao de uma instala~iio fixa de 
neg6cios unicamente para fins de comprar 
bens ou mercadorias, ou obter informa~oes 
para a empresa; 

e) a manuten~ao de uma instala~ao fixa de 
neg6cios unicamente para fins de publici
dade, fornecimento de informa~oes, pesqui
sas cientfficas ou de atividades analogas 
que tenham um carater preporat6rio ou 
auxiliar para a empresa. 

4. Uma pessoa que atue num Estado Contratante por 
canto de uma empresa do outro Estado Contratante -
e desde que nao seja um agente que gaze de status in
dependente contemplado no paragrafo 5 - sera consi
derada como "estabelecimento permanente" no pri
meiro Estado, se tiver, e exercer habitualmente na
quele Estado, autoridade para concluir contratos em 
nome do empresa, a noo ser que suas atividades sejam 
limitadas a compra de bens ou mercadorios para a 
empresa. 

Contudo, uma sociedade de seguros de um Estado Con
tratante sera considerada como tendo um estobeleci
rnento perrnanente no outro Estado Contratante, desde 
que, atraves de pessoa niio rnencionada no paragrafo 
5 abaixo, receba prernios ou segure riscos nesse outro 
Estado. 

5. Urna empresa de urn Estado Contratante niio sera 
considerada como tendo urn estabelecirnento permanen
te no outro Estado Contratante pelo simples fato de 
exercer a sua atividade nesse outro Estado por inter
media de um corretor, de um comissario geral ou de 
qualquer outro agente que gaze de um status indepen
dente, desde que essas pessoas atuem no ambito de 
suas atividades normais. 

6. 0 fato de uma sociedade residente de um Estado 
Controtante controlar ou ser controlada por uma so
ciedade residente do outro Estado Contratante, ou 
exercer sua otividode nesse outro Estodo (quer sejo 
atroves de um estabelecimento perrnanente, quer de 
outro modo) niio sera, par si s6, bastante para fazer 
de qualquer dessas sociedades estabelecimento per
rnonente do outra. 

artigo 6 

rendimento de bens imobiliarios 

l . Os rendimentos de bens imobiliarios sao tributa
veis no Estado Contratante em que esses bens estive
rern situados. 
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a) A expressao "bens imobiliarios", com res
salvo das disposi~oes das alfneas b) e c) 
abaixo, e definida de acordo com a legis
la~iio do Estado Contratante em que os 
bens em questiio estiverem situados; 

b) contudo, a expressoo compreende, em quol
quer coso, os acess6rios do propriedode 
imobiliario, o gada e o equipamento uti
lizado nos exploro~oes ogrfcolos e flores
tois, os direitos a que se aplicom as dis
posi~oes do direito privado relatives a pro
priedode imobiliario, o usufruto de propria
dade imobiliaria e os direitos oos pogomen-

tos vonoveis ou fixos pela exploro~iio, ou 
concessao do exploro~iio, de jazidas mi
nerais, fontes e outros recursos noturois; 

c) os navios, boreas e oeronaves ncio sao con-
siderodos bens imobiliarios. · 

3. 0 disposto no poragrofo 1 oplica-se oos rendimen
tos derivodos do exploro~iio di reto, do loca~iio, do 
orrendomento ou de quolquer outro forma de exploro
~iio de bens imobiliarios. 

4. 0 disposto nos paragrafos l e 3 aplica-se igual
mente cos rendirnentos provenientes de bens imobi
liarios de urno ernpreso, ossim como oos rendimentos 
de bens imobiliarios que sirvom para o exercicio de 
uma profisscio liberal. 

artigo 7 

lucros das empresas 

1 . Os Iueras de umo ernpresa de um Estodo Contra
tonte sa siio tributaveis nesse Estodo, a ncio ser que a 
empreso exer~o sua atividade no outro Estodo Con
trotante por meio de urn estabelecimento permanente 
a r situado. Se a empresa exercer suo otividode no 
forma indicado, seus Iueras seriio tributaveis no outro 
Estodo, mas unicomente no medida em que forom atri
bufveis a esse estabelecimento permanente. 

2. Quando umo empreso de um Estodo Controtan· 
te exerecer sua otividode no outro Estado Controtonte 
otroves de um estobelecimento permonente oi situodo, 
sercio otribuidos em coda Estodo Controtonte a esse 
estabelecirnento permanente os Iueras que obteria se 
constituisse uma empreso distinta e seporado, exer
cendo otividodes identicos ou similares, em condi~oes 
identicas ou similores, e tronsocionondo com absolute 
independencia com a empreso de que e um estabele
cimento permanente. 

3. No calculo dos Iueras de um estabelecimento per
manente, e permitido deduzir OS despesas que tiverem 
sido feitas para a consecu~cio dos objetivos do esto
belecirnento permanente, incluindo as despesos de od
ministro~iio e os encargos gerais de dire~cio assim reo· 
lizados. 

4. Nenhurn Iuera sera otribuido a um estobeleci
rnento perrnanente pelo simples fato de comprar mer
cadorias para a ernpresa. 

5. Quando os Iueras cornpreenderem elementos de 
rendimentos trotados seporodamente nos autros arti
gos do presente Conven~iio, as disposi~oes desses 
artigos niio sercio ofetadas pelas disposi~oes deste 
Artigo. 

artigo 8 

navegac;ao maritima e aerea 

1 . Os Iueras provenientes do explora~iio, no tr6fego 
internocional, de navios ou aeronaves s6 scia tribu
taveis no Estado Controtonte em que estiver situodo 
a sede do dire~cio efetiva do empresa. 

2. 0 disposto neste Artigo somente se a plica a parte 
do Iuera do cons6rcio de transporte aereo sueco, dina-
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marques e noruegues "The Scandinavian Airlines Sys
tem" (SAS) que corresponder a participo~iio ocion6rio 
do s6cio sueco "A.B. Aerotransport" (ABA) na capital 
do cons6rcio. 

artigo 9 

empresas associadas 

Quando: 

a) umo empreso de urn Estodo Controtonte 
porticipor direto ou indiretomente do dire
~iio, controle ou capitol de umo empreso 
do outro Estodo Controtonte, ou, 

b) as mesmos pessoos porticiporem direto ou 
indiretomente do dire~iio, controle ou ca
pitol de umo empreso de urn Estodo Con
trotonte e de umo empreso do outro Estodo 
Controtonte. 

e, em ambos os cosos, as duos empresos estiverem 
ligodos, nos suos relo~oes comerciois ou finonceiros, 
por condi~oes oceitos ou impastos que difirom dos que 
seriom estobelecidos entre empresos independentes, os 
lucros que, sem essos condi~oes, teriom sido obtidos por 
umo dos empresos, mas niio o forom por causa dessos 
condi~oes, podem ser incluidos nos Iueras dessas em
preso e tributados como tal. 

artigo 10 

dividendos 

1. Os dividendos pogos por uma sociedode residente 
de urn Estado Controtante a urn residente do outro 
Estodo Controtonte siio tribut6veis nesse outro Estodo. 

2. Todovio, esses dividendos podem ser tributodos 
no Estodo Controtonte onde reside a sociedode que os 
pogo, e de ocordo com a legislo~iio desse Estodo, mas 
o imposto ossim estobelecido niio poder6 exceder: 

a) 15 por cento do montonte bruto dos divi
dendos se o benefici6rio for umo sociedode 
(excluindo-se as sociedodes de pessoos); 

b) 25 por cento do montonte bruto dos divi
dendos em todos os demo is casas. 

As outoridodes competentes dos Estodos Controtontes 
estobeleceriio, de comum ocordo, a forma de aplicor 
esto limito~iio. 

Este por6grofo noo afetora a tributo~iio do sociedode 
com referencio oos lucros que deram origem oos di
videndos pogos. 

3. 0 dispasto nos paragrofos 1 e 2 niia se oplico 
quando o beneficiorio dos dividendos, residente de urn 
Estado Controtonte, tiver, no outro Estodo Controtonte 
de que e residente a sociedode que pogo os dividendos, 
urn estobelecimento permonente a que estiver ligada 
efetivomente a porticipo~iio gerodoro dos dividendos. 
Neste coso, seriio oplic6veis as disposi~oes do Artigo 7. 

4. 0 termo "dividendos" usodo no presente Artigo, 
designo os rendimentos provenientes de a~oes, a~oes 
ou direitos de frui~oo, o~oes de empresos minerodoras, 

partes de fundodor ou outros direitos de participo~iio 
em Iueras, com exce~iio de creditos, bem como rendi
mentos de outras participatoes de capital assemelha
dos oos rendimentos de o~oes pelo legislo~iio fiscal do 
Estodo Contratonte em que a sociedode que os dis
tribuir sejo residente. 

5. Quando umo sociedode residente do Suecio tiver 
urn estobelecimento permonente no Brasil, esse esto
nelecimento permanente poder6 oi estor sujeito a urn 
impasto retido no fonte, de ocordo com a legislo~iio 
brosileiro. Todovio, esse impasto niio poder6 exceder 
15% do montonte bruto dos Iueras do estabelecimento 
permonente, determinodo op6s o pagomento do impas
to de rend a de sociedodes referentes a esses Iueras. 

6. A limito~iio do oliquota do impasto previsto nos 
par6grofos 2o e 5 niio se aplico oos dividendos ou 
Iueras pogos ou remetidos antes do expiro~iio do 3.0 

a no colend6rio, contodo a porti r do a no em que a 
Conven~iio entror em vigor. 

artigo 11 

juros 

1. Os juros provenientes de urn Estodo Contratante 
e pogos a um residente do outro Estodo Controton
te siio tribut6veis nesse outro Estodo. 

2. Todovia, esses juros pod em ser tributodos no Es
t ado Contratonte de que provem, e de ocordo com a 
legislo~iio desse Estodo, mas o impasto ossim estabe
lecido noo poder6 exceder: 

a) 25 por cento do montante bruto dos juros, 
se o benefici6rio for umo pessoo fisico ou 
umo sociedade de pessoos; 

b) 15 por cento do montonte bruto dos juros, 
em todos os demo is casas. 

As outoridodes competentes dos Estodos Contratontes 
estobeleceriio, de comum ocordo, a forma de oplicor 
esto limito~iio. 

3. Noo obstante o disposto nos por6grofos 1 e 2, os 
juros provenientes de um Estodo Controtonte e pagos 
ao Governo do outro Estodo Contratonte, a umo sua 
subdivisoo politico ou outoridode local, ou a quolquer 
ogencio (inclusive umo institui~iio finonceiro) de pro
priedade exclusivo doquele Governo, de umo suo sub
divisiio politico ou autoridode local, bern como oo 
Banco Central desse outro Estodo Controtonte, siio 
isentos de impasto no primeiro Estodo Contratonte. 

4. 0 termo "juros" usa do no presente ortigo designo 
os rendi mentos do divido publico, de titulos ou deben
tures, ocomponhodos ou niio de gorontio hipotec6ria 
ou de c16usulo de porticipo~iio nos Iueras, e de creditos 
de quolquer natureza, bern como outros rendimentos 
que, pelo legislo~iio tribut6rio do Estado Contratonte 
de que provenham, sejom ossemelhodos oos rendimen
tos de importancios emprestados. 

5. As disposi~oes dos por6grofos 1 e 2 niio se opli
com se o benefici6rio dos juros, residente de um Estodo 
Contratante, tiver, no outro Estodo Controtonte de que 
provenham os juros, urn estabelecimento permonente 
ao qual se ligue efetivomente o credito gerador dos 
juros. Nesse coso, oplicar-se-6 o disposto no Artigo 7. 
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6. A limita~ao estabelecida no par6grafo 2b) nco 
se aplica aos juros provenientes de urn Estado Con
tratante e pagos a urn estabelecimento permanente 
de uma empresa do outro Estado Contratante situada 
em urn terceiro Estado. 

7. Os juros serao considerados provenientes de urn 
Estodo Contratante quando o devedor for esse pro
prio Estado, uma sua subdivisao politico, uma autorida
de local ou urn residente desse Estado. No entanto, quan
do o devedor dos juros, residente ou nao de urn Estado 
Contratante, tiver num Estada Contratante urn esto
belecimento permanente pela qual haja sido contraida 
a obriga~ao que do origem aas juros e coiba a esse 
estabelecimento permanente o pagamento desses juros, 
tais juros serao considerodos provenientes do Estado 
Controtonte em que o estabelecimento permanente es
tiver situado. 

8. Se, em consequencia de rela~oes especiais exis· 
tentes entre o devedor e o credor, ou entre ambos e 
terceiros, o montante dos juros pagos, tendo em conta 
0 credito pelo qual sao pagos, exceder aquele que seria 
acordodo entre o devedor e o credor no ousencia de 
tais rela~oes, as disposi~iies deste Artigo se oplicom 
apenas a este ultimo montonte. Neste coso, a parte 
excedente dos pagomentos sera tribut6vel conforme 
a legislo~ao de coda Estodo Controtonte e tendo em 
conta as outros disposi~oes do presente Conven~ao. 

artigo 12 

royalties 

1. Os royalties provenientes de urn Estodo Contra
tante e pagos a urn residente do outro Estado Con
trotante sao tributaveis nesse outro Estodo. 

2. Todovia, esses royalties pod em ser tributodos no 
Estodo Contratonte de que provem, e de ocordo com a 
legisla~ao desse Estado, mas o impasto assim estobe
lecido nao podera exceder: 

a) 25 por cento do montante bruto dos royal
ties provenientes do uso ou do concessao do 
uso de marcos do industria ou comercio; 

b) 15 par cento em todos os demais casas. 

As outoridades competentes dos Estodos Controtontes 
estobelecerao, de comum acordo, a forma de aplicar 
esto limito~ao. 

3. 0 termo "royalties" empregado neste ortigo de
signa as remunera~oes de quolquer natureza pagas 
pelo usa ou pela concessao do usa de urn direito de 
autor sabre umo obra literaria, ortistica ou cientifico 
(inclusive os filmes cinematogr6ficos, filmes ou fitos 
de grova~ao de progromos de televisao ou rodiodifu
sao). quolquer patente, marcos de industria ou comer
cia, desenho ou modelo, plano, formula ou processo 
secretos, bern como pelo usa ou pelo concessao do uso 
de urn equipamento industrial, comerciol ou cientifico 
e por informo~oes correspondentes a experiencia od
quirido no setor industrial, comerciol ou cientifico. 

4. Os royalties serao considerados provenientes de 
urn Estado Controtante quando o devedor for o pro
prio Estodo, uma sua subdivisao politico, umo outori
dode local ou urn residente desse Estado. Todovia, 
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quando o devedor dos royalties, seja ou nao residente 
de urn Estodo Contratante, tiver num Estado Con
tratante urn estabelecimento permanente com relo~ao 
oo qual haja sido contraida a obriga~ao de pagar os 
royalties e coiba a esse estobelecimento permanente 
o pogamento desses royalties, serao eles consideradas 
pravenientes do Estado Contratante em que o esta· 
belecimento permanente estiver situado. 

5. As disposi~oes dos par6grafos 1 e 2 nao se apli
cam quando o beneficiario dos royalties, residente de 
urn Estado Contratante, tiver, no outro Estado Contra· 
tante de que pravem os royalties, urn estabelecimento 
permanente aa qual estaa ligados efetivamente o di· 
rei to ou bern que deu origem aos royalties. Nesse coso, 
aplicar-se-6 o disposto no Artigo 7. 

6. Se, em consequencia de rela~oes especiais exis
tentes entre o devedor e o credor, ou entre ambos e 
terceiros, o montante dos royalties pagos, tendo em 
conta o usa, direito ou informa~ao pelo qual e pogo, 
exceder aquele que seria acordado entre o devedor e 
o credor no ausencia de tais rela~oes, as disposicoes 
deste Artigo sao aplic6veis apenas a este ultimo mon
tante. Neste coso, a parte excedente dos pagamentos 
sera tribut6vel conforme a legislacao de coda Estado 
Contratante e tendo em conta as outras disposi~oes 
da presente Conven~ao. 

artigo 13 

ganhos de capital 

1. Os ganhos provenientes do aliena~ao de bens imo
biliarios, conforme sao definidos no par6grafo 2 do 
Artigo 6, sao tribut6veis no Estado Contratante em 
que esses bens imobili6rios estiverem situados. 

2. Os ganhos provenientes da aliena~ao de bens mo
bili6rios que fa~am parte do ativo de urn estabeleci
mento permanente que uma empresa de urn Estado 
Contratante possua no outro Estado Contratante, ou 
de bens mobili6rios constitutivos de uma instalacao 
fixa de que disponha urn resident& de urn Estado Con
tratante no outro Estado Contratante para o exercicio 
de uma profissao liberal, incluindo ganhos provenien
tes do alienacao desse estabelecimento permanente 
(isolado ou com o conjunto da empresa) ou dessa ins
tala~ao fixo, sao tribut6veis no outro Estado. No en
tanto, os ganhos provenientes do alienacao de navios 
ou aeronaves utilizados no tr6fego international e de 
bens imobili6rios pertinentes a exploracao de tais 
navios ou aeronaves somente serao tribut6veis no Es
tado Contratante em que estiver situada a sede do 
di recao efetiva do empresa. 

3. Os ganhos provenientes do alienacao de quaisquer 
bens ou di reitos diferentes dos mencionados nos par6-
grafos 1 e 2 sao tribut6veis em ambos os Estados 
Contratantes. 

artigo 14 

profissiies independentes 

1 . Os rendimentos que urn residente de urn Estado 
Contratante obtenha pelo exercicio de uma profissao 
liberal ou de outras atividades independentes de car6-
ter an61ogo s6 sao tribut6veis nesse Estado, a nao ser 
que o pagamento desses services e atividades coiba a 
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um estabelecimento permanente situado no outro Es
tado Contratante ou a uma sociedade residente desse 
outro Estado. Nesse coso, esses rendimentos sao tri
but6veis nesse outro Estado. 

2. A expressiio "profissiio liberal" abrange em es
pecial, as atividades independentes de carater cienti
fico, tecnico, literario, artistico, educative e pedaga
gico, bem como as atividades independentes de me
dicos, advogados, engenheiros, arquitetos, dentistas e 
contadores. 

artigo 15 

profissiies dependentes 

1 . Com ressalva das disposi~oes dos Artigas 16, 18, 
19, 20 e 21, as salaries, ordenadas e outros remune
ra~oes similares que um residente de um Estado Con
tratante receber em raziio de um emprega seriia tri
butaveis somente nesse Estado, a niio ser que o em
prega seja exercido no autro Estada Contratante. Se 
o emprego for ai exercida, as remunera~oes corres
pondentes siio tributaveis nesse outra Estado. 

2. Niio obstante as disposi~oes do paragrafo 1, as 
remunera~oes que um residente de um Estada Contra
tante receber em fun~iio de um emprega exerci do no 
autro Estado Contratante so siio tributaveis no primei
ro Estada se: 

a) o beneficiario permanecer no outro Estado 
durante um periodo au periodos que niio 
excedam, no total, 183 dias do ana fiscal 
cansiderado; 

b) as remunera~oes forem pagas por um em
pregador au em nome de um empregadar, 
que niio e residente do autre Estado; e 

c) o encarga das remunera~oes niio couber a 
um estobelecimento permanente ou a uma 
instala~iio fixa que o empregador tiver no 
outro Estado. 

3. Niio obstante as disposi~oes precedentes deste Ar
tigo, as remunera~oes relatives a um emprego exercido 
a bordo de um navio ou de uma aeronave em tr6fego 
internacional siio tributaveis no Estado Contratante em 
que estiver situada a sede do di re~iio efetiva do em
presa. 

artigo 16 

remunera~iies de dire~iio 

As remunera~oes de dire~iio e outras remunera~oes 
similares que um residente de um Estado Contratante 
recebe no qualidade de membra do conselho de dire
tares ou de um conselho fiscal de uma sociedade resi
dente do outre Estado Contratante, siio tributaveis 
nesse outre Estado. 

artigo 17 

artistas e desportistas 

1. Niio obstante as outros disposi~iies do presente 
Conven~iia, os rendimentos obtidos pelos profissionais 
de espetaculo, tais como artistes de teatro, de cinema, 

de radio ou de televisiio e mus1cos, bem como os dos 
desportistas, pelo exercicio, nessa qualidade, de suas 
atividades pessoais, siio tributaveis no Estado Contro
tante em que essas atividades forem exercidas. 

2. Quando os servi~os mencionados no paragrafo 1 
deste Artigo forem fornecidos num Estado Contratante 
por uma empresa do outre Estado Contratante, os ren
dimentos recebidos pela empresa pelo fornecimento 
desses servi~os podem ser tributados no primeiro Es
tado Contratante, niio obstante as outras disposi~oes 
do presente Conven~iio. 

artigo 18 

pensiies e anuidades 

1 . Com ressalva das disposi~oes dos paragrafos 1 e 
3 do Artigo 19, as pensoes e outros remunera~oes 
similares que niio excederem um montante equivalente 
a US$ 4,000 em urn ana calendario, e anuidades pages 
a um residente de um Estado Contratante s6 siio tri
butaveis nesse Estado. 

0 montante do pensiio que exceder o limite acima 
mencionado sera tributavel em ambos os Estados Con
tratantes. 

2. No presente Artigo: 

a) a expressiio "pensiies e outras remunera
~iies similares" designa pagamentos peri6-
dicos efetuados depois do aposentadoria, 
em consequencia de emprego anterior, au a 
titulo de compensa~iio por donas sofridos 
em consequencia de emprego anterior; 

b) o termo "anuidade" designa uma quantia de
terminada, pogo periodicamente em prazos 
determinados durante a vida ou durante 
um periodo de tempo determinado ou deter
minavel, em decorrencia de urn compromis
so de efetuor os pagamentos como retribui
~iio plena e adequada em dinheiro ou ava
liavel em dinheiro (que niio seja por ser
vi~os prestados). 

artigo 19 

pagamentos governamentais 

1. As remunera~iies, incluindo as pensiies, pages par 
um Estado Controtante, uma de suas subdivisiies poli
ticos au autoridade local, quer diretamente, quer 
atraves de fundas por eles constituidos, a uma pes
sao fisica, em consequencia de servi~os prestados a esse 
Estado, a uma sua subdivisiio politico ou autoridade lo
cal, no exercicio de fun~iies governamentais, ou de ou
tras fun~iies de carater publico, siio tributaveis nesse 
Estado. lois remunera~oes seriio entretanto tributaveis 
somente nesse Estado, se o beneficiario for nocional 
desse Estado. 

2. 0 disposto nos Artigos 15, 16 e 18 aplica-se a 
remunera~iies ou pensiies pages em consequencia de 
servi~os prestados no ombito de uma atividade co
mercia! ou industrial exercida par urn dos Estados Con
tratantes, uma sua subdivisiio politico ou autoridade 
local. 
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3. As pensoes pagas com fundos provenientes do pre
videncia social de urn Estado Contratante sao tribu
taveis nesse Estado. 

artigo 20 

professores e pesquisadores 

Uma pessoa Hsica que e, ou foi em periodo imedia
tamente anterior a sua visita a urn Estado Contra
tante, residente do outro Estado Contratante, e que, 
a convite do primeiro Estado Contratante, ou de uma 
universidade, escola superior, escola, museu ou outra 
institui~iio cultural do primeiro Estado Contratante, ou 
que, cumprindo urn programa oficial de intercombio 
cultural, permanecer nesse Estado, por urn periodo niio 
superior a dais anos, com o unico fim de lecionar, 
proferir conferencias, ou realizer pesquisas em tais 
institui~oes sera isenta de impasto nesse Estada no 
que cancerne a remunera~iio praveniente dessa ativi
dade, desde que essa pessaa esteja sujeita a impasto 
no outre Estado Contratante. 

artigo 21 

estudantes 

1. Uma pessoa fisica que e, ou foi em periodo ime
diatamente anterior a sua visita a urn Estado Contra
tante, urn residente do outre Estado Contratante, e 
que permanecer no primei ro Estado Contratante ex
clusivamente: 

a) como estudante de uma universidade, es
cola superior ou escola do primeiro Estado 
Contratante; 

b) como estagiario; ou 

c) como beneficiario de uma doa~iio, subven
~iio ou premia concedido por uma orga
niza~iio religiose, de caridade, cientifica ou 
educacional, com o fim primordial de estu
dar ou pesquisor, 

sera isenta de impasto no primeiro Estado Contratante 
no que concerne cis quantias que receber do exterior 
para fazer face a sua manuten~iio, educa~iio ou trei
namento. 

2. Urn estudante ou estagiario que e, ou foi em pe
riodo imediatamente anterior a sua visita a urn Estado 
Contratante, urn residente do outre Estado Contratan
te, e que permanecer no primeiro Estado Contratante 
com o unico fim de se educar ou de realizer treina
mento, sera isento de impasto no primeiro Estado Con
tratante, por urn perlodo nao superior a tres anos 
fiscais consecutivos, no que concerne a remunera~ao 
que receber pelo emprego exercido nesse Estado, des
de que a remunera~iio nao exceda, num ano fiscal, o 
montante correspondente a US$ 2,000. 

artigo 22 

rendimentos niio expressamente .~llm,:ionados 

Os rendimentos de urn residente de urn Estado Con
tratante niio expressamente mencionadas nos artigos 
precedentes do presente Conven~ao sao tributaveis em 
ambos os Estados Contratantes. 
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artigo 23 

metodos para eliminar a dupla tributa~iio 

1 . Quando urn residente do Suecia receber rendi
mentos que, de acordo com as disposi~oes do presente 
Conven~iio, sejam tributaveis no Brasil, a Suecia per
mitira que seja deduzido do impasto que cobrar sabre 
os rendimentos dessa pessoa, urn montante igual ao 
impasto sabre a renda pogo no Brasil. 

Todavia, o montante deduzido niio podera exceder a 
fra~oo do impasto de renda sueco, calculada antes do 
dedu~iio, correspondente aos rendimentos tributados 
no Brasil. 

2. Os dividendos pages por uma sociedade residente 
do Brasil a uma saciedade residente do Suecia seriio 
isentos de impasto no Suecia no medida em que esses 
dividendos sejam isentos pela legisla~iio sueca, se 
ambos as sociedades forem suecas. 

Essa isen~iio niio sera aplicavel a menos que a parte 
principal dos lucros do sociedade que pogo os divi
dendos provenha, direta ou indiretamente, de ativi
dades empresariais que niio sejam relacionadas cam a 
administra~iio de titulas ou autros bens similares e 
que essas atividades sejam exercidas no Brasil pela 
sociedade que pogo os dividendos ou por uma socie
dade no qual possua no minima 25% do capital com 
di rei to a veto. 

3. No aplica~iio do par<igrofo 1 deste Artigo, no que 
se refere aos dividendos mencionados no Artigo 10 
pages por uma saciedade residente do Brasil a uma 
sociedade (excluindo-se as sociedades de pessoas) resi
dente do Suecia, cujos dividendos niia sejam, pelo pa
ragrafo 2 deste Artiga, isentos de impasto no Suecia, 
e aos royalties mencianados no paragrafa 2b) do Ar
tigo 12, a impasto brasileiro sera considerado como 
tendo sido pogo com a a if quota de 25 por cento. No 
que se refere aos juros mencionados no par6grofo 
2b) do Artigo 11, o impasto brasileiro sera considerado 
como tendo sido pogo com a alfquota de 20 por cento. 

4. Quando urn residente do Brasil receber rendimen
tos que, de acordo com as disposi~oes do presente Con
ven~iio, sejam tributaveis no Suecia, o Brasil permitira 
que seja deduzido do impasto que cobrar sabre os 
rendimentos dessa pessoa, urn montante igual ao im
pasto sabre a renda pogo no Suecia. 

Todavia, o montante deduzido nao podera exceder a 
fra~iio do impasto sabre a renda, calculado antes do 
dedu~ao, correspondente aos rendimentos tributados 
no Suecia. 

5. Quando, de acordo com a presente Conven~iio, 
urn residente de urn Estado Contratante for isento de 
impasto nesse Estado Contratante, com rela~iio a ren
dimento recebido do outro Estado Contratante, o pri
meiro Estado Contratante, ao calcular o impasto sabre 
a parte remanescente do rendimento dessa pessoa, po
dera aplicar a taxa do impasto que feria sido aplicavel 
se o rendimento isento de impasto nos termos do pre
sente Conven~oo nao o tivesse sido. 

artigo 24 

niio discrimina~ao 

1 . Os nacionais de urn Estado Contratante nao fica-
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riio sujeitos no outro Estado Contratante a nenhumo 
tributa~iio ou obriga~iio correspondente, diferente ou 
mais onerosa do que aquelas a que estiverem sujeitos 
os nocionais desse outro Estado que se encontrem no 
mesmo situa~iio. 

2. 0 termo "nacionais" designa: 

a) todos as pessoas fisicas que possuam a 
nacionalidade de um Estado Contratante; 

b) todas as pessoas juridicos, sociedades de 
pessoas e associa~oes constituidas de acor· 
do com a legisla~iio em vigor num Estado 
Contratante. 

3. A tributa~iio de um estabelecimento permanente 
que uma empresa de um Estado Contratante possuir 
no outro Estado Contratante niio sera menos favoravel 
do que as das empresas desse outro Estado Contratante 
que exer~am a mesma atividade. 
Esta disposi~iio niio podera ser interpretada no sentido 
de obrigar um Estado Contratante a conceder as pes· 
soas resi dentes do outro Estado Contratante as dedu· 
~iies pessoais, os abatimentos e redu~iies de impastos 
em fun~iio do estado civil ou encargos familiares con· 
cedidas aos seus pr6prios residentes. 

4. As empresas de um Estado Controtante cujo CO· 

pital pertencer ou for controlodo, total ou parcial· 
mente, direta ou indiretamente, por uma ou varios 
pessoas resi dentes do outro Estado Controtonte, niio 
ficoriio sujeitas, no primeiro Estodo, a nenhuma tri· 
buta~iio ou obrigo~iio correspondente diverso ou mais 
oneroso do que oquelos a que estiverem ou puderem 
ester sujeitos as outras empresas do mesmo natureza 
desse primeiro Estado. 

5. No presente Artigo, o termo "tributa~iio" design a 
os impastos de quolquer natureza ou denomina~iio. 

artigo 25 

procedimento amigcivel 

1 . Quando um residente de um Estado Contratante 
considerar que as medidos tomodas por um ou ambos 
os Estados Contratantes conduzem ou poderiio condu· 
zir, em rela~iio a si, a umo tributo~iio em desacordo 
com a presente Conven~iio, podera, independentemente 
dos recursos previstos pelas legislo~iies nocionais desses 
Estodos, submeter o seu coso a aprecia~iio do auto· 
ri dade competente do Estado Contratante de que e resi· 
dente. 

2. Essa autoridade competente, se a reclama~iio se 
lhe afigurar justificada e niio estiver em condi~iies 
de lhe dar umo solu~iio sotisfot6rio, esfor~ar.se·a par 
resolver a questiio de comum ocordo com a outoridode 
competente do outro Estodo Controtonte, a fim de 
evitar umo tributa~iio em desocordo com a presente 
Conven~iio. 

3. As outoridodes competentes dos Estodos Contra· 
tontes esfor~or·se·iio por resolver, otroves de ocordo 
omigavel, as dificuldodes au as duvidos que surgirem 
do interpreto~iio au do oplico~iio do presente Con· 
ven~iio. Poderiio, tombem, consultor·se mutua mente 
com vistas a eliminor a duplo tributo~iio nos cosos niio 
previstos no presente Conven~iio. 

4. As outoridodes competentes dos Estodos Contra· 
tontes poderiio comunicor·se diretamente a fim de che· 
go rem a acordo nos termos dos por6grafos anteriores. 
Se, para focilitar a reoliza~iio desse ocordo, tornor·se 
aconselhavel realizor trocas de entendimentos verbois, 
tais entendimentos poderiio ser efetuodos no ambito 
de uma Comissao de representontes das autoridodes 
competentes dos Estados Controtantes. 

artigo 26 

troca de informa~ies 

1 . As autoridodes competentes dos Estados Contra· 
tantes trocariio entre si as informa~iies necessaries 
para aplicar as disposi~iies do presente Conven~iio e 
das leis infernos dos Estados Contratantes relatives oos 
impastos que siio objeto do presente Conven~iio, no 
medido em que a tributa~iio nelos previsto for con· 
forme com a presente Conven~iio. Todas as informo· 
~iies assim trocadas seriio considerados secretas e s6 
poderiio ser comunicados as autoridades (inclusive um 
tribunal) encarregadas do lan~amento au cobran~a dos 
impastos que siio objeto do Conven~iio. 

2. 0 disposto no poragrafo 1 niio podera, em coso 
algum, ser interpretado no sentido de impor a um dos 
Estados Contratantes a obriga~iio: 

a) de tomar medidas administrotivos contra· 
rias a suo legisla~iio au a sua pr6tica ad· 
ministrativa au as do outro Estado Con· 
tratante; 

b) de fornecer informa~iies que niio poderiam 
ser obtidas com base no sua legisla~iio ou 
no ambito do sua pratico administrative 
normal ou das do outro Estado Contra· 
tante; 

c) de fornecer informa~iies reveladoras de se· 
gredos comerciais, industriais, profissionais 
au de processos comerciois au industriois, au 
informa~iies cujo comunica~iio seja contra· 
rio a ordem publico. 

artigo 27 

funcioncirios diplomciticos e consulares 

Nada no presente Conven~iio prejudicara os privilegios 
fiscais de que se beneficiem os funcionarios diploma· 
ticos ou consulores em virtude de regras gerais do 
direito internacionol ou de disposi~iies de acordos es· 
peciais. 

artigo 28 

entrada em vigor 

1 . A presente Conven~iio sera rotificodo e os ins. 
trumentos de ratifica~iio seriio trocados em Estocolmo 
tiio logo seja possivel. 

2. A presente Conven~iio entrora em vigor no data 
do troco dos instrumentos de rotifico~iio e as suos 
disposi~iies seriio aplicaveis: 

I - no que concerne aos impastos cobrodos 
por meio de reten~iio no fonte, as impor· 
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tancias pagas ou remetidas no ou depois 
do primeiro dia de janeiro do ano calen
dario imediatamente seguinte aquele em 
que a Conven~iio entror em vigor; 

II - no que concerne aos outros impastos sabre 
a renda, aos rendimentos recebidos no ou 
depois do primei ro dia de janeiro do a no 
calendario imediatamente seguinte aquele 
em que a Conven~iio entrar em vigor. 

3. 0 Acordo entre a Suecia e o Brasil para evitar a 
dupla tributo~iio em materia de impastos sabre a 
rend a e o capital, assinado no Rio de Janeiro a 17 
de setembro de 1965, cessara de vigorar, relative
mente aos impastos retidos na fonte e aos outros im
pastos sabre a renda, a partir da data em que a 
presente Conven~iio entrar em vigor, de acordo com o 
paragrafo 2 deste Artigo. No que se ref ere ao impasto 
sueco sabre o capital, o Acordo sera aplicado pela 
ultima vez com rela~iio ao capital possuido por ocasiiio 
da expira~iio do ano em que a presente Conven~iio 
entrar em vigor. 

artigo 29 

denunda 

A presente Conven~iio permanecera em vigor indefini
damente, mas qualquer Estado Contratante podera de
nuncia-la depois de decorrido um periodo de tres anos 
a cantor da data de sua entrada em vigor mediante 
um aviso escrito de denuncia entregue ao outro Estado 
Contratante at raves dos canais di plomaticos, desde que 
tal aviso seja dado ate ou antes do dia 30 de junho 
de qualquer a no calendario. Nesse coso, a Conven~iio 
niio se aplicara: 

I - no que concerne aos impastos retidos na 
fonte, as importancias pagas ou remetidas 
depois da expira~iio do ano calendario no 
qual o aviso de denuncia tenha sido dado; 

II no que concerne aos outros impastos sabre 
a rendci, aos rendimentos recebidos depois 
do ex pi ra~iio do a no calendario no qual 
o aviso de denuncia tenha sido dado. 

PROTOCOLO 

No momenta da assinatura da Conven~iio para evitar 
a dupla tributa~iio em materia de impastos sabre a 
renda, entre o Governo da Republica Federative do 
Brasil e o Governo do Reina da Suecia, os abaixo assi
nados, para isso devidamente autorizados pelos seus 
respectivos Governos, acordaram nos seguintes dispo
si~oes que constituem parte integrante da Conven~iio. 

1. Ad/Artigo 10, paragrafos 2a e 5, Artigo 11, pa
ragrafo 2b, Artigo 12, paragrafo 2b e Artigo 23, 
paragrafo 3 

a) As disposi~oes do mencionado paragrafo 3 do Ar
tigo 23 seriio aplicaveis somente nos primeiros 10 anos 
de vigencia do Conven~iio; 
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b) as limita~oes da aliquota do impasto previstas nos 
paragrafos 2a e 5 do Artigo 10, paragrafo 2b do Ar
tigo 11, e paragrafo 2b do Artigo 12 seriio aplicaveis 
somente nos primeiros 10 anos de vigencia da Con
ven~iio; 

c) depois do ex pi ra~iio do periodo de 10 a nos mencio
nado nos alineas a) e b) acima, as autoridades com
petentes poderiio cansultar-se mutuamente a fim de 
determinar se aquele periodo sera ampliado. 

2. Ad/ Artigo 10, paragrafo 5 

Fica entendido que as disposi~iies do paragrafo acima 
mencionado niio sao conflitantes com as disposi~iies 
do paragrafo 3 do Artigo 24. 

3. Ad/ Artigo 24, paragrafo 4 

Na eventualidade de o Brasil, ap6s a assinatura da 
presente Conven~iio, permiti r que os royalties, men
cionados no par6grafo 3 do Artigo 12, pages por uma 
empresa residente do Brasil a uma empresa residente 
de um tercei ro Estado niio localizado na America la
tina, e que possua no minima 50 por cento do capital 
do empresa residente do Brasil, sejam dedutiveis para 
efeito de determina~iio dos Iueras tributaveis dessa 
empresa, uma dedu~iio igual sera automaticamente 
aplic6vel, em condi~iies similares, a uma empresa 
residente do Brasil que pague royalties a uma empre
sa residente da Suecia. 

Fica entendido que a presente disposi~iio do lei bra
sileira concernente a niio-dedutibilidade dos royalties, 
conforme acima indicado, niio e conflitante com o 
paragrafo 4 do Artigo 24 da Conven~iio. 

transporte aereo aproxima 
brasil ao marrocos 

Acordo entre Brasil e Marrocos sabre Transportes Ae.. 
reos Regulares, assinado em 30 de abril de 1975, em 
Brasilia, pelo Ministro das Rela~iies Exteriores do 
Brasil, Antonio F. Azeredo da Silveira, e o Embaixa· 
dar do Reina do Marrocos, Aissa Benchekroun. 

0 Governo da Republica Federativa do Brasil 
e 
0 Governo de S.M. o Rei do Marrocos, 

Desejosos de incentivar o desenvolvimento do trans
porte aereo regular entre a Republica Federativa do 
Brasil e o Reina do Marrocos e de apoiar decisivamen
te a coopera~iio internacional nesse setor; 

Desejosos de aplicar ao transporte aereo regular entre 
os dais poises, os principios e as disposi~iies da Con
ven~ao sabre Avia~iio Civil lnternacional firmada em 
Chicago a 7 de dezembro de 1944, 

Convem no que se segue: 
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artigo I 

As Partes Contratantes se concedem reciprocamente 
os di reitos especificados no presente Acord a e seu 
Anexo, a fim de que se estabele~am os servi~os ae
reos internacionais regulares nos mesmos previstos, do
ravante referidos como "servi~os convencionados". 

artigo I! 

1. Qualquer dos servi~os convencionados poder6 ser 
iniciado imediatamente ou em data ulterior, a criteria 
da Parte Contratante a qual tais direitos sao conce
didos, mas nao antes que: 

a) A Parte Contratante a qual esses direitos 
tenham sido concedidos haja designado uma 
ou varies empresas aereas para explorer 
urn ou diversos servi~os convencionados no 
rota ou rotas especificadas; 

b) A Parte Contratante que concede esses di
reitos tenha dado a necessaria licen~a de 
funcionamento 0 empresa ou empresas ae
reas em questao, o que faro sem demora, 
observadas as disposi~oes do paragrafo 2 
deste Artigo e a do Artigo Ill. 

2. A empresa ou empresas aereas designadas pode
rao ser chamadas a prover, perante as autoridades ae
ronauticas da Parte Contratante que concede os direi
tos, que se encontram em condi~oes de satisfazer os 
requisites previstos pelas leis e regulamentos normal
mente aplicados por essas autoridades no que se re
fere ao funcionamento de empresas aereas comer
ciais. 

artigo Ill 

Coda Parte Contratante se reserva o direito de negar 
uma licen~a de funcionamento a uma empresa aerea 
designada pela outra Parte Contratante au de revogar 
tal licen~a quando nao julgar suficientemente provado 
que uma parte substancial da propriedade e o centra
le efetivo da referida empresa estao em moos de na
cionais da outre Parte Contratante ou em coso de inob
servancia, pela empresa aerea designada, das leis e 
regulamentos referidos no Artigo VI do presente Acor
do, au das condi~oes sob as quais os direitos foram 
concedidos em conformidade com este Acordo e de seu 
Anexo, ou ainda quando as aeronaves utilizadas nao 
sejam tripuladas par naturais da outre Parte Contra
tante, excetuados os casas de adestramento de pessoal 
navegante. 

artigo IV 

A fim de evitar toda pr6tica discriminat6ria e de as
segurar uma perfeita igualdade de tratamento, as 
Partes Contratantes concordam que: 

1. As taxas que uma das Partes Contratantes impo
nha au permita que sejam impastos a empresa ou 
empresas aereas designadas pela outra Parte Contra
tante, para usa de aeroportos e outras facilidades, nao 
serao superiores as aplicadas pelo uso de tais aeropor
tos e outras facilidades por aeronaves de sua bandeira 
empregadas em servi~os internacionais semelhantes; 

2. As aeronaves utilizadas no tr6fego internacional 
pela empresa ou empresas designadas de uma Parte 
Contratante bern como o seu equipamento normal, sua 
reserve de combustiveis e lubrificantes e as provisoes 
(inclusive alimentos, bebidas, tabaco) existentes a bor
do, ficarao isentos, a entrada do territ6rio da outre 
Parte Contratante, de quaisquer direitos aduaneiros, 
despesas de inspe~ao e demais direitos e taxes seme
lhantes, sob a condi~ao de que permane~am a bordo 
ate a saida da aeronave do mencionado territ6rio; 

3. Ficarao igualmente isentos desses mesmos direi
tos ou texas, salvo as texas e emolumentos relatives 
o presta~ao de servi~os: 

a) as provisoes de bordo de qualquer origem 
tornados no territ6rio de uma das Partes 
Contratantes, nos limites do regulamenta
~oo estabelecida pelas autoridades da re
ferida Parte Contratante, e embarcadas em 
aeronaves que asseguram urn servi~o inter
nacional da outre Parte Contratante; 

b) os acess6rios importados no territ6rio de 
uma das Partes Contratantes para a manu
ten~ao ou repara~ao das aeronaves utiliza
das nos servi~os internacionais da empresa 
ou empresas aereas designadas da outre 
Parte Contratante; 

c) os combustiveis e lubrificantes destinados 
ao abastecimento das aeronaves utilizadas 
nos servi~os internacionais explorados pela 
empresa ou empresas aereas designadas de 
uma ou outre Parte Contratante, mesmo 
que venham a ser utilizadas pelas aerona
ves durante o voo sabre aquele territ6rio; 

4. Os equipamentos norma is de bordo, bem como 
os materiais e provisoes que se encontram a bordo 
das aeronaves de uma Parte Contratante, nao pede
roo ser embarcados no territ6rio da outre Parte Con
tratante sem o consentimento das suas autoridades 
aduaneiras. Ocorrendo o desembarque, poderao ficar 
sob a custodia das autoridades ate o seu reembarque 
au ate que sejam objeto de urn termo de responsabi
lidade (declara~aa de alfiindega). 

artigo V 

Os certificadas de navegabilidade, as cartes de habi
lita~ao e as licen~as concedidas au validadas por uma 
das Partes Contratantes e ainda em vigor serao reco
nhecidos como v61idos pela outra Parte Contratante 
para o fim de explora~ao dos servi~os convencionados. 
Coda Parte Contratante se reserve, entretanto, o direi
to de nao reconhecer como validas, com rela~ao ao 
sobrev6o do seu territ6rio, cartas e licen~as concedi
das a seus pr6prios nacionais pela outra Parte Con
tratante ou por urn terceiro Estada. 

artigo VI 

1. As leis e regulamentos de uma Parte Contratante, 
relatives a entrada e saida do seu territ6rio de aerona
ves r.mpregadas no navega~ao aerea internacional, ou 
relatives a explora~ao e a navega~ao das ditas aero
naves durante sua permanencia no mesmo territ6rio, 
serao aplicados as aeronaves do empresa aerea desig
nada pela outra Parte Contratante. 
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2. As leis e regulamentos de coda uma das Partes 
Contratantes disciplinando em seu territ6rio a entrada 
e a saida de passageiros, tripula~oes e cargo, tais co
mo OS regulamentos referentes a imigra~ao, alfande· 
ga e quarentena, aplicar-se-ao aos passageiros, tripu
lantes e ca rga transportados por aeranaves da em pre
sa designada pela outre Parte Contratante. 

artigo VII 

Num espirito de estreita colabora~ao, as autoridades 
aeronauticas das duos Partes Contratantes manterao 
cantatas a fim de examiner as condi~oes de aplica~ao 
dos principios estabelecidos no presente Acordo e seu 
Anexo, e de verificar se essas condi~oes sao adequadas. 

artigo VIII 

1 . Coda Parte Contratante podera promover consul
tas com as· autoridades aeronauticas da outre Parte 
para interp-reta~ao, aplica~ao ou modifica~ao do Ane
xo ao presente Acordo ou se a outre Parte Contra
tante tiver usado da faculdade prevista no Artigo Ill. 

2. Tais consultas deverao ser iniciadas dentro do 
prazo de 60 (sessenta) dies a cantor da data da noti· 
fica~ao do pedido respective. 

3. Quando as referidas autoridades aeronauticas das 
Partes Contratantes concordarem em modificar o Ane
xo oo presente Acordo, tais modifica~oes entrarao em 
vigor depois de confi rmadas par troca de notes, por 
via diplomatica. 

artigo IX 

1 . No coso de uma divergencia relative a interpre· 
ta~ao ou a aplica~ao do presente Acordo nao ter po
dido ser resolvida conforme as disposi~oes do Artigo 
VIII, seja entre as autoridades aeronauticas, seja entre 
OS Governos das Partes Contratantes, sera ela, a pe· 
dido de uma das Partes Contratantes, submetida a uma 
Comissao Mista. 

2. Tal Comissao sera compos to de 3 (tres) membros: 
um designado por coda Parte Contratante, e o terceiro 
escolhido pelos dais primeiros, dentre os nacionais de 
um terceiro Estado. Esse ultimo funcionar6 como Pre
sidente. Se, num prazo de dais meses a partir da pro· 
pasta apresentada por um dos dais Governos para a 
reuniao da Comissao Mista, os dais 6rbitros nao tive
rem sido designados, ou, se ap6s o decurso de um 
mes de sua designa~ao, nao tiverem eles concordado 
na escolha do Presidente, coda uma das Partes Con· 
tratantes podera solicitor ao presidente do Conselho 
da OACI que fa~a as designa~oes necessaries. 

3. Coso nao seja passive! resolver o litigio ami gavel
mente, a Comissao decidira a questao par maioria de 
votos. Se as Partes Contratantes nao decidirem de ou
tro modo, a Comissao estabelecer6 sues pr6prias nor
mas de processo e o local onde se reunira. 

4. As Partes Contratantes envidarao seus melhores 
esfor~os, dentro dos limites de seus poderes, para 
dar cumprimento ao parecer da Comissao escolhida. 
Coda Parte Contratante se responsabilizara pelos gas
tos resultantes da atividade de seu representante, bem 
como pela metade dos outros gastos. 
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artigo X 

1. Qualquer das Partes Contratantes pode, a todo 
tempo, notificar a outre Parte Contratante seu desejo 
de rescindir este Acordo. A respective notifica~ao sera 
simultaneamente comunicada a Organiza~ao de Avia
~ao Civil lnternacional. 0 presente Acordo deixara de 
vigorar 6 (seis) meses depois da data do recebimento 
da citada notifica~iio pela outre Parte Contratante, 
salvo se for retirada de comum acordo antes de expi
rar aquele prazo. 

2. Se niio for acusado o recebimento da notifica~iio 
pel a Parte Contratante a quem foi di rigida, entender
se-a recebida 14 (quatorze) dies depois de o ter sido 
pela Organiza~iio de Avia~iio Civil lnternacional. 

artigo XI 

Ao entrar em vigor uma conven~iio multilateral de 
avia~iio que tiver sido ratificada pelas duos Partes 
Contratantes ou a qual as mesmas tenham aderido, o 
presente Acordo e seu Anexo deverao ser revistos de 
modo a que sues disposi~oes se conciliem com as da 
referida conven~ao, contanto que esta ja esteja em 
vigor. 

artigo XII 

0 presente Acordo e seu Anexo e sues eventuais modi
fica~oes seriio comunicadas a Organiza~iio de Avia~iio 
Civil lnternacional, para fins de registro. 

artigo XIII 

Para fins de aplica~iio do presente Acordo e de seu 
Anexo: 

a) A expressao "autoridades aeronauticas" sig
nificara, no coso da Republica Federative 
do Brasil, o Ministerio da Aeronautica, e, 
no coso do Reina do Marrocos, o Ministerio 
das Obras Publicas e Comunica~oes (Dire~iio 
do Ar) ou, em ambos os casas, qualquer 
pessoa ou 6rgiio que esteja autorizado a 
exercer as fun~oes atualmente atribuidas a 
estes Ministerios; 

b) 0 termo "territ6rio" tera o sentido que lhe 
da o Artigo 2 da Conven~iio sabre Avia~iio 
Civil lnternacional, concluida em Chicago, 
a 7 de dezembro de 1944; 

c) A expressao "empresa aerea designada" sig
nificara qualquer empresa de transportes 
aereos que uma das Partes Contratantes ti
ver escolhido para explorer os servi~os 
convencionados e a cujo respeito tiver sido 
feita uma comunica~iio, par escrito, as au
toridades aeronauticas competentes da ou
tre Parte Contratante, segundo o disposta 
no Artigo II do presente Acordo; 

d) As defini~oes dos paragrafos a, b e d, 
do Artigo 96 da Conven~iio sabre Avia~iio 
Civil lnternacional, firmada em Chicago a 
7 de dezembro de 1944, aplicar-se-iio ao 
presente Acordo e seu Anexo. 



Documento digitalizado pela equipe de Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais (http://www.mundorama.net).

artigo XIV 

As disposi~oes do presente Acordo e seu Anexo entre
roo em vigor 30 (trinta) dias ap6s a data em que 
as duos Partes Contratantes se notificarem o cumpri
mento de suas formalidades constitucionais respecti
vas. 

As disposi~oes do presente Acordo e de seu Anexo 
serao aplicadas provisoriamente pelas autoridades do 
Brasil e do Marrocos, nos limites das suas atribui~oes 
respectivas, a partir do data de sua assinatura. 

ANEXO 

se~iio I 

0 Governo do Republica Federative do Brasil concede 
ao Governo de S.M. o Rei do Marrocos o direito de 
explorar, par intermedio de uma au mais empresas 
oereas par este designadas, servi~os aereos nos rotas 
especificodos no Quodro II anexo. 

se~iio II 

0 Governo de S.M. o Rei do Marrocos concede oo Go
verna do Republica Federotiva do Brasil o di rei to de 
exploror, par intermedio de umo au mais empresas 
aereos par este designodos, servi~os aereos nos rotas 
especificadas no Quodro I anexo. 

se~iio Ill 

A empresa au empresos aereas designadas par uma 
dos Partes Contratantes, nos termos do Acordo e do 
presente Anexo, gozorao no territ6rio do outra Parte 
Contratante, sabre coda rota descrita no Quadro de 
Rotos adionte estabelecido, do direito de sobrevoo e 
de pousor para fins nao comerciois em todos as aero
partes designados para tnifego internacional, bern 
como do direito de desembarcar e emborcor trilfico in
ternocional de possogeiros, cargo e molas postois nos 
pontos enumerados nos Quadros anexos. 

se~iio IV 

a) A copocidade de transporte oferecido pelas empre
sos aereas das duos Partes Controtantes dever6 man
ter uma estreita relo~ao com a procura do trOfico. 

b) Urn tratomento justa e eqUitotivo devera ser asse
gurodo as empresos aereos designadas dos duos Partes 
Controtontes para que possom gozor de iguais oportu
nidodes no exploro~ao dos servi~os convencionados. 

c) As empresas aereas designados pelas Partes Con
trotantes deverao tamar em considera~ao, quando ex
plorarem percursos comuns, as seus interesses mutuos, 
a fim de nao afetarem indevidamente as respectivos 
servi~os. 

d) Os servi~os convencionados teriio par objetivo prin
cipal oferecer uma copacidade adequoda a procura de 
tr6fico entre o pais a que pertence a empresa e as 
poises a que se destin a o trafico. 

e) 0 direito de uma empresa aerea designada de em
barcar e desembarcar nos pontos e rotas especifica
dos, trafico internacional com destine a au proveniente 
de terceiros poises sera exercido em conformidade com 
as principios gerais do desenvolvimento ordenado do 
transporte aereo aceitos pelas duos Partes Contratan
tes, de mGdo que a capacidade seja adaptada: 

1 . a procura de trafico entre o pais de ori
gem e as poises de destine. 

2. as exigencies de uma explora~iio economi
ca dos servi~os de Iongo curso, e 

3. a procura de trOfico existente nos regioes 
atrovessodas, respeitados as interesses dos 
servi~os locois e regionais. 

se~iio V 

As outoridodes oeronauticos de coda umo das Partes 
Contratantes au a empresa au empresas aereas desig
nadas, forneceriio as autoridades oeronauticas da outra 
Parte Contratante, a pedido desta, estatisticas conten
do os dodos necessaries para determiner o volume e 
tambem a origem e o destine do trafico nos servi~os 
convencionodos. 

se~iio VI 

1. As torifas a serem cobradas pelas empresas ae
reas designodas de umo Porte Controtante, para o 
tronsporte de passageiros e cargo originodos no terri
t6rio da outra Parte Contratante au a ele destinodos, 
deveriio ser estobelecidos em niveis razoaveis, dando
se a devido considera~ao a todos as fatores relevantes, 
inclusive custo de opero~iio, coracteristicas de servi~o, 
Iuera rozoavel e tarifos de outros empresas aereas. 

2. As torifas a que se refere o paragrafo 1 desta 
Se~iio juntamente com as taxos de comissao de agen
cia oplicaveis, deveriio, se possivel, ser acordodas pe
las empresos interessados, designados par ambos as 
Partes Controtantes, ap6s consulta com as outras em
presas aereas que operem no totalidade au em parte 
do rota, devenda tal acordo ser feito, quando possi
vel, atraves do mecanisme tarifario do Associa~ao de 
Transporte Aereo lnternacional. 

3. As tarifas assim acordadas deveriio ser submeti
das a aprova~iio das autoridades aeronauticos das 
Partes Contratantes 30 (trinta) dias, pelo menos, an
tes do data prevista para sua aplica~iio; em casas 
especiais, esse periodo podera ser reduzido, se assim 
concordarem as ditas autoridades. 

4. Se as empresas aereas designadas niio puderem 
concordar sabre qualquer dessas torifas ou se, por 
outra raziio qualquer, uma determinada tarifa niio 
puder ser fixada no forma das disposi~oes do para
grafo 2 desta Se~iio, au se, durante as primeiros 15 
(quinze) dias do periodo de 30 (trinta) dias a que se 
refere o item 3 desta Se~iio, qualquer das Partes 
Contratantes notificar a outra de sua desaprova~iio de 
qualquer tarifa acordada no forma das disposi~oes do 
item 2 desta Se~iio, as autoridades aeronauticas das 
Partes Contratantes tratariio de determiner tal tarifa 
mediante acordo entre si. 
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artigo IX 

sive para fins de montagem au conserto, 
sob condi~iio previa de que tais bens niio 
seriio vendidos. 

Respeitada a legisla~iio do Brasil, as cidadiios e pes
seas jurfdicas da Republica Socialista da Romenia 
que exercerem atividades comerciais na Republica Fe
derative do Brasil no quadro do presente Acordo go
zorn, no que se refere a prote~iio de sua pessoa e 
propriedade, dos mesmos direitos que os cidadiios e 
pessoas juridicas de qualquer outro Estado. 

Respeituda a legisla~iio da Romenia, os cidadiios e pes
seas juridicas da Republica Federative do Brasil que 
exercerem atividades comerciais na Republica Socialis
ta da Romenia no quadro do presente Acordo gozam, 
no que se refere a prote~iio de sua pessoa e proprie
dade, dos mesmos direitos que as cidadiios e pessoas 
jurfdicas de qualquer outro Estado. 

artigo X 

Nos limites de suas respectivas legisla~oes, as Partes 
Contratantes isentariio, de qualquer impasto au taxa 
publicos, as pessoas ffsicas au juridicas de urn dos 
dais poises em suas atividades no territ6rio do outre, 
desde que essas atividades se relacionem com a 
execu~iio de cant rata conclu ida no ambito deste A cor· 
do. 

artigo XI 

As mercadorias objeto do presente Acordo seriio desti
nadas exclusivamente ao consumo interne au a trans
forma~iio pelas industries do pais importador. 

Par6grafo unico: A reexporta~iio de mercadorias niio 
sera permitida, salvo se, em coda coso, uma das Partes 
Contratantes obtiver o previa consentimento da outra. 

artigo XII 

As Partes Contratantes prap1C1arao, pelos meios a seu 
alcance, que as correntes redprocas de exporta~iio 
estejam constitu!das, progressivamente e no maier 
propor~iio possivel, de produtos manufaturados e se
mimanufaturados de interesse para ambos as Partes, 
sem prejufzo da exporta~iio de novas produtos prima
ries e daqueles que se tenham ate agora constitufdo 
em suas exporta~oes tradicionais. 

artigo XIII 

0 transporte maritima de mercadorias exportadas au 
importadas, no quadro do presente Acordo, dever6 ser 
efetuado em navies de bandeira brasileira e romena 
au em navies de terceira bandeira, de conformidade 
com as disposi~oes do Convenio de Transporte Mari
tima estabelecido entre a Republica Federative do 
Brasil e a Republica Socialista do Romenia. 

artigo XIV 

0 Banco Central do Brasil, que opera sob a autoriza
~iio do Governo da Republica Federative do Brasil, e 
o Banco Romeno do Comercio Exterior, par designa~iio 
do Governo da Republica Socialista do Romenia, abri
riio, coda urn, as cantos em d61ares dos Estados Unidos 
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da America, daqui par diante denominadas Contos, ne
cessaries ao registro das opera~oes de comercio disci
.plinadas pelo presente Acordo e a execu~iio dos pa
gamentos dele decorrentes. 

Parcigrafo 1 - Atraves dessas Contos, as referidos 
ban cos registrarao as recebi mentes e as pagamentos 
relacionados com: 

a) exporta~iio e importa~iio de mercadorias 
destinadas a consume, a utiliza~iio e trans
forma~ao nos dais poises, conforme previs
to no Artigo XI do presente Acordo; 

b) despesas comerciais e bancarias relatives 
as exporta~oes e importa~oes, tais como 
fretes de mercadorias transportadas sob a 
bandei ra de urn dos dais pa ises, comissoes, 
premios de seguro e resseguro, juros co
merciais e banc6rios e outras despesas re
ferentes as transa~oes; 

c) outras opera~oes que, em coda coso, forem 
previamente aprovadas pelo Banco Central 
do Brasil e pelo Banco Romeno do Comercio 
Exterior. 

Parcigrafo 2 - Ambos as Contos estariio livres de co
missiies e despesas. 

artigo XV 

A fim de facilitar o intercambio comercial, as Partes 
Contratantes concedem, de modo redproco, urn cre
dito tecnico de US$ 10 milhoes, aplic6vel as Contos 
referidas no Artigo XIV. 

Sabre as saldos dessas Contos, computar-se-iio juros 
a taxa de 5% ao ana, calculados e lan~ados semes
tralmente e, se for o coso, na ocasiiio do encerra
mento das mesmas. 

artigo XVI 

Nos conversoes da moeda das Contos do presente 
Acordo para as demais moedas de livre conversibili
dade, e vice-versa, as dais bancos observariio as taxas 
de cambia entre a d61ar dos Estados Unidos da Ame
rica e a moeda escolhida, vigentes na data do apera
~iio e no mercado de cambia internacianal previamen
te acordado, em coda coso, entre as dais Bancos. 

artigo XVII 

Quando o saldo das Contos exceder o limite do cre
dito tecnico previsto no Artigo XV, as Partes Contra
tantes concederiio, para a regula riza~iio do excesso, 
os necessaries facilidades administrativas e cambiais 
as opera~iies de exporta~iio e importa~iio reguladas 
pelo presente Acordo. 

A tim de possibilitar o desenvolvimento do Comercio, 
entretanto, as dais Bancos promoveriio, a qualquer 
tempo, e par mutua entendimento, opera~oes que con
tribuam para a regulariza~iio dos saldos das Contos, 
estejom ou niio excedidos os limites do credito tecnico 
previsto no Artigo XV. 
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artigo XVIII 

No limite de suas otribui~oes, o Banco Central do Bra
sil e o Banco Romeno do Comercio Exterior fixoriio as 
medidos tecnicos necessaries a execu~iio do presente 
Acordo, otraves de ojustes diretos. 

artigo XIX 

As tronsferencios de rendos consulores niio seriio fei
tos otraves dos Contos, mas, a pedido de quolquer dos 
Partes Controtantes, seriio outorizodos em moedo de 
livre conversibilidode, de ocordo com os regulamentos 
pertinentes. 

artigo XX 

Ao entror em vigor o presente Acordo, o soldo dos 
Contos a que se refere o Artigo IX do Acordo de 
Comercio, Pogomento e de Coopero~iio Economica, 
de 5 de maio de 1961, tronsferido para as Contos 
previstos no Artigo XIV deste Acordo. 

Paragrafo unic:o: Os contratos em fose de execu~iio e 
conclufdos sob o regime do Acordo de 1961 se bene
ficioriio dos disposi~oes do presente Acordo. 

artigo XXI 

Expirodo o presente Acordo, as Contos referidos no 
Artigo XIV permoneceriio obertos pelo prozo suple
mentor de 180 dios, a fim de nelos serem lon~odos os 
voleres dos pogomentos resultontes de opero~oes opro
vodos pelos outoridodes competentes de ambos os 
poises durante a vigencio do Acordo e niio liquidodos. 

Paragrafo 1 - No referido prozo suplementor, seriio 
tombem lon~odos nos Contos os volores dos pogomen
tos resultantes de novas tronso~oes outorizodos com 
o objetivo de liquidor o soldo remonescente. 

Paragrafo 2 - Findo o prozo suplementor de 180 dios, 
contodos a partir do data em que expiror a prozo de 
validode do presente Acordo, o soldo remonescente nos 
Contos sera liquidodo imediotomente pelo banco deve
dor, a pedido do banco credor e em moedo de livre 
conversibilidode a ser por ele indicodo. 

Paragrafo 3 - Ressolvodo o disposto no Artigo XXII 
a seguir, seriio, tombem, liquidodos em moedo livre
mente conversfvel, escolhido pelo banco credor, as 
opero~oes oprovodos pelos outoridodes competentes de 
ambos os poises, cujo pogomento venho a ocorrer pos
teriormente oo prozo de 180 dios a que se refere o 
presente Artigo. 

artigo XXII 

Aplicor-se-iio aos pogomentos decorrentes de controtos 
relatives oos fornecimentos, pelo Republica Sociolisto 
do Romenio a Republica Federative do Brasil, de m6-
quinos e equipomentos finonciodos a Iongo prozo e 
que hojom sido devidomente opravodos e registrodos 
pelos outoridodes brosileiras competentes, as seguintes 
disposi~oes: 

a) durante a vigencia do presente Acordo, os 
pagamentos decorrentes das opero~oes in
dicadas seriio lan~adas nos Contos referi
das no Artigo XIV; 

b) coso haja pagamentos decorrentes de ope
ra~oes dessa natureza oinda pendentes, 
quando do expi ro~iio do presente Acordo e 
ali~m do prazo suplementar de 180 dias re
ferido no Artigo XXI e considerando as 
medi das compensot6rios mencionodas no 
mesmo Artigo, o Banco Central do Brasil 
obri r6 umo canto, em dolores dos Estodos 
Unidos do America, em nome do Banco Ro
meno do Comercio Exterior, com a denomi
no~iio "Canto Especial", no qual seriio lon
~odos os valores dos pogamentos correspon
dentes e que permonecer6 oberto pelo tem
po necessaria ao registro do totolidode des
ses pogamentos; e 

c) sabre os fundos que se ocumulem no "Con
to Especial", referido no item b deste Ar
tigo, computor-se-oo juros a taxa que for 
estipulado pelos boncos, colculodos e lon~o
dos nos Contos semestrolmente e, quando 
for o coso, no encerromento dos mesmos. 

Paragrafo un1c:o: Trotomento identico sera oplicodo 
as exporto~oes brosileiros para a Romenio de m6quinos 
e equipomentos finonciodos a Iongo prozo. 

artigo XXIII 

As outoridades competentes das Partes Contratantes 
reservom-se o direito de exigir certificado de origem 
para as mercodorias importodas, emitidas pelas auto
ridodes competentes do pais exportodor. 

artigo XXIV 

As mercadorias origin6rias de terceiro pais, odquiridas 
por um dos dais poises, nco poderiio ser pogos otra
ves dos Contos referidos no Artigo XIV, salvo aprova
~tio previa dos dais bancos, em coda coso. 

artigo XXV 

A ex pi ra~iio do presente Acord a niio prejudicar6 a va
lidade das autoriza~oes de exporta~iio e importa~iio 
concedidas pelos autoridades competentes das duos 
Partes Contratantes, durante sua vigencia. 

artigo XXVI 

Quolquer divergencio que possa surgir entre as Partes 
Controtontes, quanta a interpreto~iio ou execu~iio do 
presente Acordo, dever6 ser solucionada por via de ne
gocio~iio direta entre as autoridades designadas pelos 
Partes. 

artigo XXVII 

As Partes Contratantes decidem constituir umo Comis
sao Mista com o prop6sito de promover as rela~oes co
merciais, estimular novas formes de coopera~iio entre 
os dais poises e efetuar o exame peri6dico do funcio
namento do presente Acordo e de outros convenios em 
vigor. 

A referida Comissao dever6 reunir-se anualmente, de 
forma alternada, nos respectivas capitais e a quolquer 
momenta, mediante acordo entre as Partes. 
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artigo XXVIII 

1 . 0 presente Acordo sera submetido c oprova~iio 
das outoridodes competentes de coda umo das Partes 
Controtantes, de conformidade com as respectivas dis· 
posi~iies legais. 

2. Co do umo das Partes Contratantes notificora o 
outra do cumprimento das formalidades necessaries c 
vigimcia do Acordo, o qual entrara em vigor o partir 
do data do ultima dessas notifica~oes por um periodo 
de 5 anos, prorrogado por periodos sucessivos de 1 
ano, salvo denuncia, comunicado por nota com antece
dencia minima de 180 dias antes do termino de qual
quer perfodo. 

3. A entrada em vigor do presente Acordo revogara 
o Acordo de Comercio, Pogamento e Coopera~iio Eco
nomica, assinado a 5 de maio de 1961. 

LISTA A 

Indicativa dos produtos exportaveis do Republica So
cialista do Romenia para a Republica Federative do 
Brasil 

1. Equipamento petrolifero de perfura~iio e produ
~iio: refinarias de petr61eo, instala~oes e equi
pamentos para refinarias 

2. lnstala~oes de perfura~iio de po~os d'6gua 

3. Equipomento de minero~iio 

4. lnstala~oes completes e partes, para industria 
qufmico 

5. lnstolo~iies completos poro centro is termo e hi
dreletricas 

6. lnstolo~iies poro industria metolurgico e siderur
gica 

7. lnstala~oes e equipomentos para industria oli
menticio 

8. lnstala~iies e equipomentos poro industria I eve 

9. F6bricas de cimento e materiais de constru~iio 

10. lnstolo~oes completes e equipamentos para a in-
dustria de m6quinos 

11. lnstolo~oes frigorificas 

12. lnstola~oes poro moinhos 

13. Material ferroviario (locomotivos, vagiies de car
go e vogoes de possagei rosl 

14. Novios moritimos e fluviais 

15. lnstolo~iies portuarios 

16. Tratores ogrfcolos e outros tipos de tratores 

17. Colhedeiras 

18 . Escavadei ros 

19. Cominhiies e reboques 
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20. Autom6veis de tipo rural 

21. Autom6veis 

22. onibus e onibus eletricos 

23. Compressores 

24. Bombos centrffugos 

25. Rolomentos 

26. M6quinos e equipomentos ogricolos 

27. M6quinos operotrizes 

28. Aparelhos de laborat6rio 

29. Aparelhos medicos 

30. Avioes, helic6pteros, planodores 

31 . Bicicletos, motocicletos 

32. Aparelhos 6ticos 

33. lilmpodos eletricos 

34. Maquinas de colculor e equipomentos pertinen
tes 

35. Produtos eletrotecnicos e eletronicos 

36. Centro is e oporelhos telefonicos 

37. Aparelhos de medi~iio e controle 

38. lnstolo~iies e equipomentos para automotizo~iio 

39. Motores eletricos 

40. Transformadores 

41 . Aporelhos e ortigos para uso domestico 

42. Produtos metolurgicos 

43. Cimento 

44. Vidros 

45. Produtos de borracho 

46. Adubos qufmicos 

47. Produtos qufmicos e petroqufmicos 

48. Produtos petroliferas 

49. Produtos farmaceuticos e cosmeticos 

50. lnseticidos 

51. Popel e papeliio 

52. Tecidos de Iii, algodiio e linho 

53. Confec~oes de todos os tipos 

54. Col~ados 
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55. Artigos de cristais e ceromica 

56. Tapetes e objetos artesonois 

57. Conserves de legumes e frutas 

58. Vinhos e outras bebidas 

59. Produtos alimentfcios 

60. Carne e preparados de carne 

61. Peixe e preparados de peixe 

62. Produtos e derivados de Ieite 

63. Oleos minerais e vegetais 

64. Move is 

65. lnstrumentos musicais 

66. Outras mercadorias 

liSTA B 

Indicativa dos produtos exportaveis do Republica Fe
derative do Brasil para a Republica Socialista do Ro
menia 

1 . Minerio de ferro 

2. Fios e tecidos de algodiio 

3. Fios, tecidos e artefatos texteis em geral, para 
vestuario, uso domestico e fins industriais 

4. Maquinaria textil 

5. Cacau em amendoas e derivados de cacau 

6. Cafe em griio e soluvel 

7. Soja-griio, farelo, oleo e torta 

8. laminados, compensados e aglomerados de ma
deira; manufaturados de madeira 

9. Artefatos de couro 

10. Milho 

11. Fio de seda natural 

12. Castanha do Brasil 

13. Cera de carnauba 

14. Oleo de mamona 

15. Fecula de mandioca 

16. Carne bovina, ovina e de aves 

17. Sucos concentrados, citricos e de outras frutas 

18. Doces e conserves de frutas tropicais 

19. Conserves de legumes 

20. Vacinas anti-r6bicas para uso humano tipo Fuen-
zalida modificado 

21. Ferragens em geral 

22. Maquinas-ferramenta 

23. M6quinas e aparelhos eiE\tricos e eletronicos 

24. Motores diesel 

25. Freios para vagoes e outras partes e pe~as de 
vefculos para via ferrea 

26. Auto-pe~as 

27. Aparelhos 6ticos e para meconica fino 

28. Diamantes industriais 

29. Produtos siderurgicos 

30. Materiais to nantes 

31. Asbesto em fibra 

32. Algodiio em fibra 

33. Sisal (agave) em fibra 

34. Oleos essenciais 

35. Produtos cosmeticos e perfumarias 

36. Outras mercadorias 

acordo relativo a abertura de linha de credito 
para a coopera~iio no campo siderurgico 

0 Governo do Republica Federative do Brasil e o Go
verna do Republica Socialista do Romenia, com o pro
p6sito de desenvolver e diversificar suas rela~oes de 
coopera~iio economica, industrial e tecnica, e, consi
derando que: 

0 Governo do Republica Federative do Brasil est6 
empenhado no desenvolvimento do siderurgia brasi
leira; 

Esse empenho est6 refletido no est6gio· Ill dos progra
mas de expansiio do Companhia Siderurgica Nacional
CSN, do Companhia Siderurgica Paulista - COSIPA, 
das Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S/A - USI
MINAS, e nos programas de expansiio de outras em
presas siderurgicas; 

Parte dos equipamentos a serem adquiridos para a 
execu~iio desses programas de expansiio sera financia
da por entidades financeiras dos pafses de origem dos 
equipamentos; 

0 Governo do Republica Socialista do Romenia tern 
possibilidade de cooperar no desenvolvimento do in
dustria siderurgica brasilei ra, 

Convieram no seguinte: 
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artigo I 

0 Governo do Republica Socialista do Romania acorda 
com o Governo do Republica Federative do Brasil a 
abertura de uma linha de cnldito no valor de US$ 
150 0 000 0 000,00 (cento e cinquenta mil hoes de d61a
res norte-americanos) para financier a aquisi~iio de 
tecnologia, projetos e equipamentos romenos destina
dos a execu~iio do estagio Ill dos programas de ex
pansiio do CSN, COSIPA e USIMINAS e dos programas 
de expansiio de outras empresas siderurgicaso 

artlgo II 

Se 85 a 90% do valorodas encomendas adjudicadas a 
fornecedores romenos atingir parcela substancial do 
linha de cnldito referida no Artigo I, o Governo do 
Republica Socialista do Romenia estudara a possibili
dade de aumentar esse valor 0 

artigo Ill 

Essa linha de cnldito podera ser utilizada ate o dia 5 
de junho de 1978 o 

artigo IV 

0 credito concedido cobrir6 85 a 90% do valor FOB 
das encomendas adjudicadas a fornecedores romenos, 
sendo a diferen~a pogo do seguinte maneira: 

artigo V 

5% do valor FOB do contrato, como sinal, 
imediatamente ap6s a emissiio das Guias de 
lmporta~iio, 

5 a 10% do valor FOB de coda entrega, 
contra a apresenta~iio dos documentos de 
embarqueo 

A devolu~iio do credito relativo a coda equipamento 
sera feita em 24 parcelas semestrais, iguais e conse
cutivas, vencendo a primeira em data a ser fixada em 
coda contrato, a qual sera determinada levando em 
canto a data de entrada em opera~iio dos equipa
mentoso 

artigo VI 

A taxa de juros deste cnldito e de 8% aoao, calculados 
a partir do data de coda embarque 0 

artigo VII 

Coda proposta de fornecimento de equipamentos rome
nos, submetida as empresas siderurgicas, devera ser 
acompanhada de carte do Banco Romeno de Comercio 
Exterior, confirmando o financiomento do fornecimento 
propos to, dentro das condi~oes oqui acordadas o 

artigo VIII 

As opera~oes financeiras que resultarem de aplico~iio 
do presente Acordo seriio efetuadas em conformidade 
com as provisoes do Acordo de Comercio e Pagamen
tos, assinado entre o Governo do Republica Federative 
do Brasil e o Governo do Republica Socialista do Ro
mania, em 5 de junho de 1975 o 
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artis- IX 

Os contratos que venham a ser assinados em decorren
cia do presente Acordo teriio a garontio do Tesouro 
National ou de entidade financeira aceita por ambos 
as Partes 0 

artigo X 

0 presente Acordo entrara em vigor ap6s a troca de 
notas, confirmando o cumprimento das formalidades 
I ega is necessaries a sua vigencia nos dais poises 0 

acordo sobre transferencia de 
tecnologia no setor farmaceutico 

0 Governo do Republica Federative do Brasil e o Go
verna do Republica Socialista do Romenia, 

Animados do desejo de desenvolver as rela~oes de 
amizade entre os dais poises, e considerando que: 

0 Governo brasileiro deseja que se amplie a produ~iio 
de materias-primas farmaceuticas, especialmente aque
las consideradas prioritarias pela Central de Medica
mentos e pelo Conselho de Desenvolvimento Industrial; 

0 acesso a tecnologia de fabrica~iio de tais materias
primas pelo empresario national permite acelerar a 
implementa~iio de investimentos produtivos no setor; 

0 Governo do Romenia detem tecnologia de fabrica~iio 
de certas materias-primas farmaceuticas e se dispoe a 
facilitar a transferencia dessa tecnologia para a ins
tala~iio de unidades pradutoras no Brasil; 

Concordam no seguinte: 

artigo I 

0 presente Acordo visa a facilitar a transferencia de 
tecnologia de produ~iio de materias-primas farmaceu
ticas prioritarias do Romenia para o Brasil, inclusive 
a adapta~iio do tecnologia as condi~oes brasileiras a 
fim de possibilitar a iniciativa privada brasileira ace
lerar a implanta~iio de unidades produtivas destas 
materias-primas o 

artigo II 

Para as finalidades do presente Acordo sao considera
das materias-primas farmaceuticas prioritarias as subs
tancias ativas farmaceuticas e produtos organicos ba
sicos constantes no Anexo unico 0 Essa rela~iio podera 
ser revista pelo Conselho de Desenvolvimento Industrial. 

artigo Ill 

1 0 Dentro de noventa dias do data do assinatura do 
presente Acordo, o Governo do Romania, atraves de 
sua empresa "lndustrialexport", apresentara a Secre
taria de Tecnologia Industrial, do Ministerio do Indus
tria e do Comercio do Brasil, perfis tecnicos referentes 
aquelas materias-primas farmaceuticas prioritarias 
cuja tecnologia de fabrica~iio se disponha a transferiro 
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2. A Secreta ria de Tecnologia Industrial informaro 
a iniciativa privada nacional a respeito do disponibi
lidade de tecnologia conforme referido no par6grafo 1 
acima. 

3. Os empresorios brasileiros interessados poderao 
negociar diretamente contratos com a empresa "ln
dustriolexport", estabelecendo as condi~oes de trans
ferencia de tecnologia, compreendida nesta o processo 
tecnol6gico especffico de fabrica~ao, engenharia de 
base e engenharia de projeto, inclusive assistencia 
tecnica aos projetos e a montagem e coloca~ao em 
funcionamento das respectivas unidades industriais, 
bem como o treinamento de pessoal brasileiro nos uni
dades produtoras do Romenia. Em casas especfficos 
poder-se-6 tambem considerar o fornecimento de equi
pamento e maquinas. A Secreta ria de Tecnologia In
dustrial definira, de comum acordo com a empresa 
"lndustrialexport", termos e condi~oes indicatives 
para tais contratos, a fim de facilitar a a~ao dos em
presarios nacianais. 

artigo IV 

0 presente Acordo entrar6 em vigor provisoriamente, 
para efeitos administrativos, no data de sua assinatura 
e, definitivamente, ap6s a troca de notas confirmando 
0 cumprimento das formalidades legais necessaries a 
sua vigencia nos do is poises. 

0 presente Acordo tero validade de cinco anos e sera 
renovado automaticamente por periodos sucessivos de 
urn ano, a menos que uma das Partes Contratantes o 
denuncie, por nota, com ontecedencio minima de seis 
meses, de qualquer periodo. 

ANEXO ONICO 

substiincia 

rela~iio de materias·primas farmaciuticas 
prioritarias e clos precunores 

1. Aluminio, hidr6xido 

2. Ampicilino 

3. Betometasona, dexometosona, fluocinolono e cor
tic6ides similares 

4. Bromelino 

5. Cafe ina 

6. Cefalosporinas 

7. Cloranfenicol e seus esteres 

B. Cloromezanono 

9. Diazepam e benzodiazepinicos similores 

10. Dipirona 

11 . Eritromicina e seus esteres 

12. Ergotamine, diidroergotamina e metilergobosina 

13. Estanozolol 

14. Estradiol, etinilestradiol 

15. Fenilefrina 

16. Glicose 

17. Glucamina, n-metil antimoniato 

18. Halotano 

19. lnsulina 

20. lsosorbitol, dinitrato 

21 . Lidocaine 

22. Mebendazole 

23. Nalidixico, 6cido 

24. Nicotinamide 

25. Nitrofurantoina, nitrofurazone, nifuroxozido, fu
razolidone 

26. Ocitocino 

27. Pancreatino 

28. Parocetomol 

29. Pirontel, pamoato 

30. Prenilamina 

31. Primidona 

32. Progesterone e derivados 

33. Rifamicinos: rifamicino sv. rifompicino 

34. Salicflico, 6cido e derivados 

35. Sulfamidas: sulfadiazina, sulfametoxipiridazina e 
congeneres 

36. Sulfonas: dapsone, acedapsona 

37. Teobromina e derivados 

38. Testosterone e derivodos 

39. D-tiroxino 

40. Trimetoprim 

41. Vitomino 81 

42. Vitomina 86 

43. Vitomina C 

precursores 

44. 6-Amino-penicilonico, acido 

45. Fenilglicina 
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46. Glucamina 

47. Meg lumina 

48. Hegogenina 

49. Nicotfnico, acido 

50. Penicilina G 

51. Rifamicina B 

52. Sorbitol 

53. Sulfanilamide 

54. Sulfanrlico, acido 

acordo sobre 
transporte maritimo 

0 Governo do Republica Federative do Brasil e o Go
verna do Republica Socialista do Romenia, 

Considerando o interesse em desenvolver o intercombio 
comercial entre a Republica Federative do Brasil e a 
Republica Socialista do Romenia; 

levando em canto o interesse especial em promover o 
comercio reciproco mediante o fortalecimento e a ade
quada prote~ao do estabilidade economica das respec
tivas marinhas mercantes, cuja existencia e desenvol
vimento se consideram essenciais, nao somente para 
assegurar as bases que possibilitem o instrumento do 
intercombio comercial, mas tambem para proporcionar 
a amplia~ao das rela~oes economicas entre ambos os 
poises; 

Considerando que o intercombio bilateral dos produtos 
deve ser acompanhado de um intercombio eficaz de 
servi~os; 

Reconhecendo a necessidade de assegurar a eficiencia 
e a regularidade dos transportes maritimes e a ado~iio 
de tarifas de fretes adequados e estaveis; 

Reconhecendo que as marinhas mercantes dos dais 
poises tem direito a transporter, prioritariamente, as 
cargos que sao objeto do intercombio comercial re
ciproco; 

levando em considera~iio que os armadores de ban
deira brasileira e os armadores de bandeira romena 
sao os transportadores di retamente responsaveis pel as 
cargos maritimes geradas pelo intercombio entre os 
dais poises e que, portanto, os fretes resultantes desse 
intercombio devem beneficiar aos armadores de ambos 
os poises; 

Considerando que e conveniente que as empresas ma
ritimes estreitem as suas rela~oes e mantenham con
totes permanentes entre si; 

Convem no que segue: 
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artigo I 

1) 0 transporte maritima das mercadorias objeto do 
intercombio comercial entre os dais poises sera efe
tuado em navies de bandeira brasileira e romena. 

2) Ambos as Partes Contratantes envidaraa todos os 
esfor~os no sentido de assegurar que o transporte seja 
efetuado de tal modo que a tatalidade dos fretes obti
dos seja dividida em partes iguais entre as bandeiras 
das duos Partes Contratantes tanto em um sentido 
do trcifega quanta no outre. 

3) Coso uma das Partes Contratantes nao se encon
tre, eventualmente, em condi~oes de efetuar o trans
porte conforme estabelecida no item 2 deste Artigo, o 
referida transporte devera, sempre que possivel, ser 
feito em navio do outra Parte Contratante. 

4) Os transpartes a granel de petr61eo e seus derive
des continuariio sujeitos a legisla~ao interne de coda 
Parte Contratante. 

artigo II 

1) A aplica~iio do presente Convenio nao implicara 
discrimina~iio de cargo, niio ocasionara que as cargos 
aguardem por navio de uma das Partes Contratantes 
por periodo superior a 30 dias, e objetivara a fixa~ao 
de tarifas de frete justas. 

2) No eventualidade de nao haver dispanibilidade de 
pra~a nos navies de bandeira brasileira ou bandeira 
romena, podera ser autorizado embarque em navio de 
tercei ra bandei ra, respeitado o prazo estabelecido no 
item I do presente Artigo. Essa autoriza~ao, mediante 
previa solicita~iio do embarcador, sera sempre con
cedida pela autoridade maritima competente se os ar
madores do bandeira brasileira e do bandeira romena 
nao puderem oferecer a pra~a necessaria para esse 
transporte. 

artigo Ill 

S6 poderiio realizer tronsporte de cargos o serem 
emborcodos em portos brasileiros e destinodos a par
tes romenos e vice-verso as ormodores outorizados 
pelos respectivos autoridades maritimes competentes 
para servir oo trcifego comerciol maritima entre as 
duos Po rtes Controtontes. 

artigo IV 

1) Considerom-se, para efeitos deste Convenio, navies 
de bondeiro brosileira ou de bandeira romena os no
vias motriculodos em coda umo dos Partes Contra
tontes, de acordo com a respective legislo~ao vigente, 
niio estondo incluidos: 

a) novios de guerra; 
b) outros navies quando em servi~o exclusive 

dos for~os armadas; 
c) navies de pesquiso (hidrograficos, oceono

grcificos e cientificos); 
d) boreas de pesca. 

2) Os navios afretados, sem transferencia de sua 
propriedode, por armadores nacionois ou empresos de 
novega~ao legolmente constituidas, cujos contratos de 
afretamento tenham sido registrados perante a respec-
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tiva autoridade maritima competente e, em consequen
cia, tenham sido autorizados para participar no tra
fego comercial entre ambos os poises, gozoriio, em 
coda urn deles, do tratamento de navio do na~iio mais 
favorecida, pelo tempo de dura~iio do afretamento. 

3) As autoridades maritimes competentes comunica
rao, reciprocamente, em coda ocasiiio, quando conce
derem autoriza~iies para afretamento de navios desti
nados ao trclfego comercial entre ambos os poises. 

artigo V 

1) Coda Parte Contratante concedera cos navios do 
outra Parte Contratante, em seus portos e aguas terri
toriais, o mesmo tratamento que concede cos navios 
da na~Cio mais favorecida, empregados em transportes 
internacionais, no tocante co acesso cos portos, a uti
liza~ao dos portos para cargo e descarga, ao ember
que e desembarque de passageiros, co pagamento de 
taxas, impastos portuarios e outros, a utiliza~ao dos 
servi~os relacionados com a navega~iio e as opera· 
~oes comarciais ordinaries dela decorrentes. 

2) As disposi~oes relatives ao item 1 do presente 
Artigo nao se aplicariio: 

a) cos portos nao abertos a navios estran
geiros; 

b) as atividades que, de acordo com a legisla
~ao de coda pais, sejam reservadas as suas 
pr6prias empresas, companhias, a seus ci
dadaos, incluindo, em particular, o comer
cia maritima de cabotagem, salvatagem, 
reboque e outros servi~os portuarios; 

c) cos regulamentos de praticagem obrigat6-
ria para navios estrangeiros; 

d) cos regulamentos referentes a admissiio e 
estada de cidadiios estrangeiros no terri
t6rio das Partes Contratantes. 

artigo VI 

As Partes Contratantes tomariio, nos limites de sua le
gisla~iio e regulamentos portuarios, todas as medidas 
necessaries para facilitar e incrementar os transpor
tes maritimes, para impedir demoras desnecessarias 
dos navios e para ocelerar e simplificar, tanto quanta 
possivel, o atendimento de formalidades alfandegarias 
e outras em vigor nos portos. 

artigo VII 

1) Os certificados de nacionalidade e arquea~iio de 
navios, bern como outros documentos de bordo expe
didos ou reconhecidos par uma das Partes Contratan
tes, sera a tomb em recanhecidos pel a outra Parte. 

2. Os navios de coda Parte Contratante, provides de 
certificado de arquea~Cio devidamente expedido, seriio 
dispensados de nova medi~iio nos portos do outra 
Parte. 

artigo VIII 

1) As disposi~oes do presente Acordo niio sao aplica
das a navega~iio nos 6guas interiores. 

2) Para a navega~iio no Danubio, as prev1soes do 
presente Acordo seriio aplicadas levando em canto o 
regime juridico da navega~iio do Danubio e, nos seta
res das Administra~oes Fluviais Especiais, constituidas 
pela "Conven~iio sabre o Regime da Navega~iio no Do
nubia", de 18 de agosto de 1948, serao aplicadas as 
regulamenta~oes estabelecidas por essas Administra
~oes. 

artigo IX 

Coda uma des Partes Contratantes reconhecera: como 
documentos de identidade dos membros das respectivas 
tripula~oes e seus familiares embarcados no mesmo 
navio e constantes do rol de equipagem, para os no
vias brasileiros a "Caderneta de lnscri~iio e Registro" 
e para os navios romenos o "carnetul de mariner". 

artigo X 

1) Os membros de uma tripula~iio de urn navio per
tencendo a urn a Porte Contratante poderao, na base 
de urn vista correspondente concedido nos documentos 
previstos no Artigo IX, ficar em tronsito ou permane
cer, temporariamente, no territ6rio da zona municipal 
do porto de escala da outra Parte Contratante par 
motivos de servi~os, para cuidar do saude ou para 
outros motivos admitidos pelas autoridades compe
tentes. 

2) 0 vista sen] concedido par urn periodo limitado, 
para que os membros des tripula~oes possam voltar 
ao pais de origem, reembarcar no seu navia ou chegar 
a urn outro porto de embarque. 

artigo XI 

1) Se um navio de uma das Po rtes Contratantes nau
fragar, encalhar, der a praia ou sofrer qualquer outra 
avaria no costa do outra Parte Contratonte, o navio 
e a cargo gozarao, no territ6rio desta ultima Parte, 
des mesmas vantagens e dos mesmos privilegios e acei
tariio as mesmas obriga~oes concedidas a navios da 
outre Parte e a sua respective cargo. Ao comandante, 
a tripula~Cio e cos passageiros, bern como ao proprio 
navio e sua cargo, serao dispensadas, em qualquer 
tempo, a mesma ajuda e assistencia que seriam asse
guradas a navios do outra Parte. Nenhuma disposi~iio 
do presente artigo prejudicar6 qualquer reclama~oo de 
salvatagem com rela~iio a qualquer ajuda ou assis
tencia prestada co navio, seus passageiros, tripula~iio 
e cargo. 

2) 0 navio que tenha sofrido acidente, sua cargo, 
equipamento, materiais, provisoes e outros pertences, 
noo estariio sujeitos a cobran~a de direitos aduaneiros, 
impastos ou outros gravames de qualquer natureza 
que incidam sabre as importa~oes, desde que nao 
sejam destinados ao uso ou consumo no territ6rio do 
outra Parte Contratante. 

artigo XII 

As autoridades e os tribunais de coda uma das Partes 
Contratantes nao poderiio, de nenhuma maneira, ou 
qualquer que seja a causa, envolver-se em litigios que 
surgi rem nos navios do outra Parte Contratante, du
rante a viagem ou nos portos, entre o comando, o 
capitiio, oficiais e membros das tripula~aes inscritos 
no registro do navio, e que tenham rela~oo com os 
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bens pessoais do tripula~ao, com a remunera~ao e, de 
modo geral, com o trobalho a bordo. 

artigo XIII 

As disposi~iies dos Artigos IX, X XI e XII aplicam-se 
tambem os tripula~iies dos barcos de pesca das Partes 
Contratantes. 

artigo XIV 

Qualquer divergencia sobre a interpreta~ao ou aplica
~ao do presente Convenio sera resolvida mediante ne
gocia~iies diretas entre as autoridades maritimes com
petentes das duos Partes Controtantes. No coso em 
que essas autoridades nao cheguem a um acordo, a 
divergencia sera resolvida par via diplomatica. 

artigo XV 

1) As empresas de navega~ao maritimes constituidas 
no territ6rio de uma das Partes Contratantes seriio 
isentas de pagamento, no territ6rio do outra Parte 
Contratante, de impastos sabre rendas e Iueras aufe
ridos como resultado de opera~iies comerciais de 
transporte. 

2) As Partes Controtantes comprometem-se a inter
ceder junto os autoridades fazendarias para que hoja 
rapida liquida~iio e transferencia das importancias re
sultantes do pagamento de frete aos armadores auto
rizados, em coda Porte Contratante deste Convenio. 

artigo XVI 

As Partes Contratantes comprometem-se a, se necessa
ria, facilitar a emissiio de vistas de entrada ou de per
manencia temporario a um representante de armador 
autorizado, para fins de acompanhamento do execu~iio 
comercial do presente Convenio. 

artigo XVII 

1) Para os efeitos do presente Convenio, entendem-se 
par autoridade maritima competente, na Republica Fe
derative do Brasil, a Superintendencia Nacional do 
Marinha Mercante - SUNAMAM - do Ministerio dos 
Transportes e, na Republica Socialista da Romenia, a 
Superintendencia da Marinha Mercante do Ministerio 
dos Tronsportes e Telecomunica~oes. 

2) Se, par altera~Cio do legisla~Cio de alguma das 
Partes Contratantes, for modificada a competencia da 
autoridade maritima, mencionada no inciso 1 deste 
Artigo, o nome do nova autoridade sera comunicado 
o outro Parte Controtante mediante nota diplom6tica. 

artigo XVIII 

1) Coda Parte Contratante podera solicitor reun1oes 
de consulta entre as autoridades marftimas competen
tes, sabre as disposi~oes e a aplica~ao do presente 
Convenio, as quais deverao ser iniciodas dentro do 
prozo de noventa dias, a cantor do data do notifica
c;Cio do respective pedido, e serCio realizadas no terri
t6rio do pais ao qual forem solicitadas, a menos que 
se convenha de outra maneira. Essas solicitac;oes para 
consulta deverCio ser feitas otraves dos canais diplo
maticos norma is. 
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2) As autoridades maritimes competentes poderaa, 
tambem, comunicar-se diretamente entre si, seja por 
correspondencia ou atraves de representantes, para 
tratar de assuntos cuja importancia nCio requeira con
suites formais e para avaliar as condi~oes e resultados 
da aplica~Cio do presente Convenio e promover o seu 
aperfei~oamento. 

artigo XIX 

1) Para a execu~iio do presente Convenio, os autori
dodes moritimas competentes de ambos as Partes Con
trotantes concluirao um Protocolo adicionol a este 
Convenio. 

2) As autoridades maritimes competentes das duos 
Partes Contratantes reuni r-se-iio, dentro de noventa 
dias ap6s a assinatura deste Convenio, com a finali
dade de concluir o Protocolo Adicional a que se refere 
o item 1 do presente Artigo. 

artigo XX 

0 presente Convenio entrara em vigor a partir de no
vente dias da data de comunica~iio, entre si, pelas 
Partes Contratantes, por via diplomatica, de sua rati
fica~Cio, e tera dura~Cio de cinco anos, sendo renovavel 
automaticamente por igual periodo, a menos que, em 
qualquer momenta, uma das Partes Contratantes comu
nique o outra, com antecedencia minima de cento e 
oitenta dias, o seu desejo de denuncia-lo. 

protocolo de entendimento 
no campo da minera~iio 

Com o objetivo de encorojar e desenvolver a coopera
~ao economico entre a Republica Federative do Brasil 
e a Republica Socialista da Romania, no campo do 
minera~Cio, 

0 Governo brasileiro, representado por seu Ministro 
das Minas e Energia, Doutor Shigeaki Ueki, e o Go
verna romeno, representado par seu Ministro-Secre
tario de Estado para a Coopera~iio Economica lnter
nacionol, Senhar Nicolae lonescu, 

Considerondo o razoavel grau de complementoridade 
existente entre as economics de ambos as poises e os 
apreciaveis desenvolvimentas tecnol6gicos nelas veri
ficados, 

Tendo conhecimento de que os dais Governos concor
dam em ampliar a coopera~Cia economica e tecnica no 
setor da minerac;iio e, neste sentido, em criar condi
~iies para que esta coopera~iio se desenvalva em ter
mos mutuamente vantajasos entre empresas e orga
niza~iies brasileiras e romenas, 

Tendo presente que o grau de conhecimento reclproco, 
a n fvel tecnico, entre as empresas e organiza~oes bro
sileiras e romenas, no setor da minera~ao, exige maior 
aprofundamento, 

Acordaram no seguinte: 
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1) Concordam com o envio, pelas empresas brasileiras 
de minera~iio, de missoes tecnicas que procederiio a 
identifica~iio, analise e avalia~iio das possiveis formas 
de coopera~ao para o desenvolvimento de pesquisas e 
explora~iio de jazidas minerais, com vistas a criar 
condi~iies basicas para o estabelecimento de uma efe
tiva coopera~iio naquele setor. 

2) A data de envio das referidas missoes sera fixada 
por via diplomatica. 

comercio com a 
grecio e intensificodo 

Acordo de Comercio entre Brasil e Grecia, assinado no 
Palacio ltamaraty de Brasilia, em 9 de junho de 1975, 
pelo Chanceler Azeredo da Silveira e pelo Embaixador 
grego Aristotelis Hatzoudis. 

0 Governo do Republica Federative do Brasil e o Go· 
verno do Gnkia, animados do desejo de desenvolver 
seu intercombio comercial reciproca no base de van
tagens mutuas, convem no seguinte: 

artigo I 

Os dois Governos se comprometem, no quadro dos 
regulamentos em vigor em coda um dos dois poises, 
a promover e a apoiar, por todos os meios apropria
dos, as importa~oes e as exporta~iies das mercadorias 
de ambos as partes. 

artigo II 

0 intercombio de mercadorias entre os dois poises sera 
efetuado em conformidade com as listas A e B anexas 
ao presente Acordo, as quais tem carater indicativa e 
niio limitative. Poderiio ser tomb em efetuadas tran
sa~oes comerciais com outros produtos. 

No lista A, figuram os principais produtos de exporta
~iio do Grecia para o Brasil. 

No lista B, figuram os principais produtos de expor
ta~ao do Brasil para a Grecia. 

artigo Ill 

Nos termos do presente Acordo, como mercadorias ori
ginarias do Brasil seriio consideradas as praduzidas ou 
fabricadas no Brasil e como mercadorias originarias 
do Grecia as produzidas ou fabricadas no Grecia. 

artigo IV 

As Partes Contratantes aplicarao reciprocamente a 
clausula do na~ao mais favorecida no que concerne aos 
direitos alfandegarios, as taxas e aos impastos, assim 
como quanto a maneira de perceber esses direitos 
aduaneiros, taxas e impastos, no que tange aos regu
lamentos aduaneiros e as diferentes formalidades rela
tives a importa~ao, exporta~iia e 00 desembara~o de 
mercadorias. 

Este regime niio compreendera: 

a) os privilegios que uma das Partes Contra
tantes tenha concedido ou venha a con
ceder a poises limftrofes, a fim de facilitar 
o tr6fego fronteiri~o; 

b) as vantagens ou preferencias decorrentes 
de uma uniao aduaneira ou de uma zona 
de livre comercio ou de um acordo tempo
rario visando a forma~iio de uma uniiio 
aduaneira ou de uma zona de livre comer
cia do qual uma das Partes Contratantes 
seja membra ou venha a tornar-se membra. 

artigo V 

Os pagamentos relatives as transa~iies comerc1a1s en
tre os dais poises serao efetuados em moeda conversi
vel, aceita de comum acordo pelas duos Partes Contra
tantes, respeitadas, em coda coso, as disposicoes cam
biais vi gentes em coda um dos dais poises. 

artigo VI 

As Partes Contratantes, em conformidade com as res
pectivas leis e regulamentos de importacao e de ex
porta~iio vigentes em coda um dos dois poises, auto
rizarao a livre importa~ao e exporta~iio de: 

o) amostras de mercadorias e materiais publi
citarios destinados a promo~iio de compras 
e a propaganda; 

b) objetos e mercadorias destinados a apre
senta~ao nos feiras e exposi~iies interna
cionais a realizarem-se no territ6rio de 
uma ou outra das Partes Contratantes. 

artigo VII 

Os dais Governos esfor~ar-se-iio, dentro do campo de 
a~ao delimitado pela legisla~ao interna dos dais poi
ses, em auxiliar e encorajar o desenvolvimento do coo
pera~ao economica, industrial e tecnica, nos setores 
de interesse comum a ambos as economics. 

A coopera~ao acima prevista, em qualquer setor do 
vida economica em que se desenvolva, efetuar-se-6, 
sempre que necessaria, com base em contrato entre as 
empresas ou organiza~oes diretamente interessadas, 
mediante aprova~iio das autoridades competentes de 
ambos os poises. 

artigo VIII 

As Partes Contratantes decidem instituir uma Comissao 
Mista, integrada por representantes designados pelos 
respectivos Governos, a qual tera as atribui~iies de 
velar pela boa execu~ao do presente Acordo e pela 
continua expansiio do intercombio comercial entre os 
dois poises. 

Sua convoca~ao far-se-6 par iniciativa de uma ou outra 
das Partes Contratantes, reunindo-se alternadamente 
em Brasilia e em Atenas. 

artigo IX 

0 presente Acordo substitui o Acordo Provis6rio de 
Comercio e Pagamentos entre o Governo do Brasil e 
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o Governo da Gnicia, de 30 de julho de 1960, assim 
como os textos correspondentes. 

0 saldo que apresentar a conta prevista pelo Acordo 
ern questiio, na data de sua liquida~iio, sera acerta
do ern conforrnidode corn o Artigo VIII do Acordo 
revogado. 

artigo X 

0 presente Acordo sera subrnetido a ratifica~iio ou a 
aprova~iio, conforrne o procedirnento constitucional 
vigente ern cada urn dos poises e produzira efeitos 
irnediatarnente apos a troca dos respectivos instru
rnentos de ratificaciio. 

Perrnanecera ern vigor pelo periodo de urn ana e sera 
renovado par tacita prorroga~iio, par perfodos anuais, 
se niio for denunciado corn antecedencia minima de 
tres rnesesr_da data de sua ex pi rac;iio. 

LISTA A 

Lista indicativa dos principais produtos de exporta~iio 
da Gnicia para o Brasil 

1 . Uvas frescos e outras frutas frescos (rna~iis, 
pessegos, etc.) 

2. Passas de uva e figos secas 

3. Sucos de frutas 

4. Conservas de legumes e de frutas 

5. Doces diversos e geleias 

6. Pasta e suco de tornates 

7. Azeitonas, oleo de oliva e oleo de bagac;o de 
azeitonas 

8. Mel natural 

9. Vinhos e bebidas alcoolicas 

10. Plantas arornaticas e rnedicinais 

11 . Peixes salgados e peixes ern conserva 

12. Esponjas do mar 

13. Colofonio e oleo de terebintina 

14. Extratos tanantes de origem vegetal (valonados 
e outros) 

15. Cigarros 

16. Peles picladas de gada rniudo (cobras, porcos e 
carneiros) 

17. Artigos de couro e rnarroquim (cal~ados, etc.) 

18. Esrneril ern p6 e produtos de esmeril 

19. Cirnentos 

20. Marmo res 

21 . Magnesito, borito e bentonita 
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22. Bauxita, alumina 

23. Ferronlquel 

24. Fertilizantes quirnicos 

25. Produtos qui micas e farrnaceuticos 

26. Materias colorantes, verniz, etc. 

27. Preparados antidescorantes, etc. 

28. Artigos de cercirnica diversos e artigos sanita
rios 

29. Artigos de instala~iio eletrotecnica 

30. Pilhas secas 

31 . Polietileno, poliestireno e seus produtos 

32. Artigos de materia plastica e de borracha, pneus 
e ccirnaras de or, tubas flexlveis de polivinil, etc. 

33. Vidro e produtos de vidro 

34. Sabiio de todo o tipo e detergentes 

35. Fios e tecidos de algodiio, de Ia, de seda natural 
e artificial, artigos de seda, de Iii e de algodiio e 
de outras fibras sinteticas e artificiais 

36. Fios de algodiio para costura acondicionados ou 
niio para venda a varejo 

37. Vestuario e cornplernentos de vestuario, artigos 
de lingerie, rnalharia, artigos confeccionados, 
rneias, tricotagern, etc. 

38. Cordas e barbantes de toda materia textil 

39. Produtos de metal de todo o tipo 

40. Aluminio e produtos de alurnlnio 

41 . Fios e arnarras de cobre, etc. 

42. Lcirninas de barbear 

43. Fornos, fogarei ros e fogoes a gas e a querosene 

44. Aparelhos eletrodornesticos 

45. Arrnac;oes de oculos e oculos 

46. Maquinas agricolas 

47. Motores diesel, rnotores eletricos, bornbas, etc. 

48. Autorn6veis, onibus urbanos e interurbanos e ca
rninhoes frigorificos 

49. Ernbarca~oes 

LISTA B 

Lista indicativa dos principais produtos de exporta~iio 
do Brasil para a Grecia 

1 . Minerios de ferro, rnanganis e outros 
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2. Couros e peles em gerol, inclusive sinteticos 

3. Madeiras em brute e preparados, inclusive dar
mentes 

4. Algodao, Ia, texteis diversos, nature is e artifi
ciais 

5. Amendoim 

6. 61eos e ceres vegetais, para uses industria is e 
domesticos 

7. Palmito 

8. Carnes bovines e ovinas: resfriadas, congeladas 
e industrializadas 

9. Peixes e outros produtos do mar, inclusive indus
trializados 

10. Pimento e outros condimentos 

11 . Cafe em grao, soluv&l e em prepara~iies diversas 

12. Leite em p6 e evaporado, Ieite condensado 

13. Ch6 

14. Bebidas alco61icas e nao alco61icas 

15. A~ucar de cane em brute e refined a 

16. Cacau e manteiga de cacau 

17. Frutas tropicais, frescos, cristalizadas em con
servos e sucos 

18. Milho, soja, prepara~iies de soja e forragens di
versas para alimenta~ao de animais 

19. Tintas e pinturas, inclusive isolantes. Extrato 
de acacia negra 

20. Vefculos diversos: autom6veis, caminhiies, ani
bus, tratares, bicicletas, motocicletos e similares 
e sues partes e acess6rios 

21 . M6quinas para constru~ao rodovi6ria e instala
~iies portu6rias, inclusive partes e acess6rios 

22. M6quinas e equipamentos pore estrados de fer
ro: locomotives, vagiies, trilhos 

23. M6quinas e oporelhos eletricos, inclusive para 
usa domestico; suos pe~as de reposi~ao e acess6-
rios 

24. M6quinos-ferramenta. Torn as 

25. M6quinos de esc rever e calcular 

26. M6quinas para a industria a~ucareira 

27. Equipamentos eletronicos e de telecomunica~iies 

28. lnstrumentos 6ticos e outros de alta precisao 

29. Avioes e acess6rios 

30. Equipomentos para combote a incendio 

31. Embarca~oes de todos os tipos e equipamentos 
para a constru~ao naval 

32. lnstrumentos musicais, inclusive fon6grafos e 
discos 

33. Borracha natural e sintetica, pneum6ticos e eli
moras de or para veiculos 

34. Produtos quimicos diversos e do industria petro
quimico 

35. Materiais de constru~iio 

36. Filtros 

37. Artigos de artesanato: couro, tecidos, pedras, ce
ramico, etc. 

38. Pedros preciosas, semipreciosas, decorativos, in
clusive sinteticos, e enfeites com as mesmas 

39. Vidros e porcelonos 

40. Ferro, o~o e produtos siderurgicos, inclusive fio
moquina 

41 . Cuteloria, tesouras e laminas 

42. Equipomento hospitolar, medico-cirurgico e den
tori a 

43 _ Produtos farmaceuticos 

44. Material eletrico para ilumino~ao, inclusive oba
jures 

45. M6veis de madeira, vime, ferro, formica e ma
terias pl6sticas 

itamaraty amplia apoio 
a bienal de sao paulo 

Convenio entre o Ministerio das Relac;oes Exteriores e 
a Fundac;iio Bienal de Siio Paulo, assinado pelo Chefe 
do Departamento Cultural do ltamaraty, Ministro 
Francisco de Assis Grieco, e o Presidente da Fundac;iio 
Bienal de Siio Paulo, Francisco Matarazzo Sobrinhe, em 
9 de junho de 1975, na cidade de Siio Paulo. 

Considerando que as Bienais de Sao Paulo representam 
para o artiste brasileiro oportunidade extraordin6ria pa
ra a atualiza~iio de seus conhecimentos ortlsticos, 
dondo-lhe ocasiiio de estudar periodicomente os tro
bolhos mais avancados des melhores artistes estrongei
ros dos correntes esteticas dos principois centres cul
turois do mundo; 

Considerando que essos Bienais de Sao Paulo consti
tuem magnifico instrumento do politico cultural bra-
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sileiro, nao somente pelo congro~omento de ortistos 
lotino-omericonos no Brasil, como tombem pelo opor
tunidode que da oos mois eminentes ortistos e criticos 
de orte estrongeiros de conhecer o movimento ortisti
co brosileiro; 

Considerondo, em controportido, que o penetro~ao de 
ortistos brosileiros em mercodos ortisticos estrongeiros 
tern sido fovorecido por ortistos e criticos de orte que 
visitorom as Bienais de Sao Paulo; 

Considerando o necessidade de dar base finoncei ro 
mois solido a Fundo~ao Bienol de Sao Paulo para o 
oprimoromento oindo moior dos Bienois de Sao Paulo; 

Considerondo o conveniencio de osseguror importontes 
mercodos oo ortisto nocionol, como estimulo para o 
melhorio de seus indices ortisticos; 

0 Ministerio das Relo~oes Exteriores, que desde o 
I Bienol de Sao Paulo tern prestodo efetivo ossistencio o 
essas exposi~oes de orte internocionol, e o Funda~ao 
Bienol de Sao Paulo, usondo das otribui~oes do capi
tulo II, ortigo 4, poragrafo unico de seus Estotutos, 
decidirom celebror o presente Convenio, pelo qual: 

artigo I 

0 Ministerio das Rela~oes Exteriores, otraves de seu 
Departamento Cultural, e a Funda~ao Bienal de Sao 
Paulo comprometem-se a continuer o estimular o 
oprimoramento, atualiza~ao tecnica e consolida~ao das 
exposi~oes de orte contemporcmea denominadas "Bie
nais de Sao Paulo". 

artigo II 

0 Ministerio das Rela~oes Exteriores compromete-se a 
incluir anualmente em sua proposta or~amentaria uma 
subven~ao a Funda~ao Bienal de Sao Paulo de Cr$ 
100.000,00 (cern mil cruzeiros) como rub rica espe
cial, com a possibilidade de ser atualizada de acordo 
com as disponibilidades do Governo brasileiro. 

artigo Ill 

0 Ministerio das Rela~oes Exteriores, atraves de seu 
Departamento Cultural, compromete-se a continuer o 
odotor as providencias diplomaticas e consulares rela
tives a participa~ao das representa~oes estrangeiras 
nos Bienais de Sao Paulo, olem de fornecer possagem 
e hospedagem por cinco dias o tres criticos de grandes 
publica~oes especiolizadas internacionais, com o pro
p6sito de assegurar odequada publicidode mundiol as 
Bienais-

artigo IV 

A Funda~ao Bienal de Sao Paulo compromete-se a dar 
conhecimento ao Departamento Cultural do MRE de 
todas as gestoes e contatos que pretenda efetuor no 
exterior_ No coso de contatos com representontes cre
denciados do Funda~ao Bienal no exterior, as Missoes 
diplomaticas e Reporti~oes consulores brasileiros serao 
informadas antecipadamente do itinerario do viagem 
dos referidos representantes, e deverao, sempre que 
possivel, designer funcionario para acomponha-los du
rante os contatos efetua dos. 
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artigo V 

0 Ministerio das Rela~oes Exteriores, dentro dos doto
~oes normalmente distribuidas oo seu Departamento 
Cultural, compromete-se o oferecer em coda Bienol in
ternacional o "Premia ltamaraty" ao melhor ortisto 
de todas as categories, no valor de US$ 12,500.00 
(doze mil e quinhentos dolores), cujo objetivo sera 
otroi r os names mais expressivos do arte contempo
rdnea as Bienais de Sao Paulo, com o conseqiiente re
for~o de sua repercussao mundiol. 0 premia em 
opre~o nao podera ser atribuido ex aequo. 

artigo VI 

0 Ministerio dos Relo~oes Exteriores, o juizo do De
partamento Cultural, compromete-se o pagor as des
pesos de transporte do representa~ao nacionol de dois 
poises estrongeiros que jamais tenham participado das 
Bienais de Sao Paulo. 

artigo VII 

A Funda~ao Bienal de Sao Paulo compromete-se a orga
nizer o Juri lnternacional de Premia~ao par criteria geo
gr6fico, e integrado ate o maximo de nove criticos de 
arte, indicados pelos poises selecionados para consti
tui-lo. Nenhum membra do Juri podera ser reescolhido 
para a Bienal seguinte, nem os comissarios dos poises 
porticipantes poderao integror o Juri lnternacional de 
Premia~ao. 

artigo VIII 

A Funda~ao Bienal de Sao Paulo, par intermedio do 
Departamento Cultural do Ministerio das Relo~oes Ex
teriores, compromete-se a notificor, com urn ano de 
antecedencia, os poises escolhidos para integror o 
Juri e que representarao a sua area geogr6fica. Esses 
pa ises remeterao a Di retoria Executive do Bienal lista 
triplice, do qual sera selecionado seu representante 
oficial participante do Juri lnternacional de Premio
~ao. 

Paragrofo unico: A sele~ao definitive de todos OS mem
bros do Juri sera comunicada pelo Departamento Cul
tural do Ministerio das Rela~oes Exteriores aos Gover
nos dos Poises participantes das Bienais de Sao Paulo 
pelo menos 3 (tres) meses antes do data do inaugu
ro~ao. 

artigo IX 

A Funda~ao Bienal de Sao Paulo compromete-se o od
quirir e door ao Ministerio dos Rela~oes Exteriores o 
maior numero possivel de obros dos artistes brosileiros 
que participorem das Bienais internacionais, especial
mente escolhidos par uma comissao a ser designado 
pelo ltamaroty. 

Paragrofo unico: A quantia total a ser investida pelo 
Funda~ao Bienal de Sao Paulo no aquisi~ao correspon
dera a metade do contribui~ao do Ministerio das Re
la~oes Exteriores, no periodo relativo a coda Bienal 
internacional. Essas obros destinam-se exclusivamen
te a ornamentor as Missoes diplomaticas e Reparti~oes 
consulares de correira do Brasil, passando a ser pro
priedade do Uniao e incluidas no inventario do Minis
terio das Rela~oes Exteriores. 
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artigo X 

0 Ministerio dos Relo~oes Exteriores, por ocasiiio do 
elabora~fio do regulamento de coda Bienal, compro
mete-se a enviar a Funda~ao Bienal de Sao Paulo as 
sugestoes e recomenda~oes que julgar pertinentes atra
ves do Chefe do seu Departamento Cultural, o qual 
tambem pod era assisti r a todas as delibera~oes do 
Juri lnternacional de Premia~ao, sem dire ito a voto. 

artigo XI 

Os casos omissos no presente Convenio serfio resolvidos 
pelo Chefe do Departamento Cultural do Ministerio das 
Rela~oes Exteriores e pelo Presidente do Funda~ao Bie
nal de Sao Paulo. 

artigo XII 

0 presente Convenio poder6 ser denunciado por quol
quer das Partes Contratantes no termino de coda pe
riodo de dais anos e depois do realiza~ao do Bienal, 
ap6s o pagamento do subven~ao e o recebimento do 
doa~ao das obras de arte relativas aquele period a. 

artigo XIII 

Este Convenio entrar6 imediatamente em vigor. 

os documentos 
de rivera 

Os documentos assinados em Rivera, entre Brasil 
e Uruguai, em 12 de junho de 1975, por 
ocasiiio do encontro do Presidente Ernesto Geisel 
com o Presidente uruguaio, Juan Maria Bordaberry, 
sao importantes ajustes diplomclticos para 0 

desenvolvimento dos dois Estados, em vclrios 
setores do atividade humana. Os Ministros das 
Rela~iies Exteriores do Brasil, Azeredo da Silveira, 
e do Uruguai, Juan Carlos Blanco, firmaram 
os ajustes. 0 lnstrumento referente ao Contrato 
de Consultoria entre a Sudesul, a Hidroservice 
e a Hidrosud 5/A para Aproveitamento 
Hidreletrico do Passo do Centuriiio, no rio 
Jaguariio, foi assinado tambem pelo Ministro do 
Interior do Brasil, Mauricio Rangel Reis, e 
pelo Ministro do Agricultura e Pesca do Uruguai, 
Hector Albuquerque, alem dos 
dois Chanceleres. 

tratado de amizade 
coopera~iio e comercio 

Sua Excelencia o Senhor Presidente do Republica Fe
derativa do Brasil, Ernesto Geisel, e Sua Excelencia o 
Senhor Presidente do Republica Oriental do Uruguai, 
Juan Maria Bordaberry, 

lnspirados pelo prop6sito de reafirmar, em solene do
cumento, os fraternos la~os de amizade que unem tra
dicionalmente o Brasil e o Uruguai, 

Tendo presente a importancia juridica, politico e eco
nomica do Acordo sabre a Definitive Fixa~ao do Barra 
do Arroio Chuf e do Limite lateral Maritima, 

Conscios do amplo campo de convergencia de interes
ses que as condi~aes dos dais poises apresentam, 

Certos de que se torna coda vez mais imperative a 
coordena~ao de esfor~os para a solu~ao de todas as 
questoes de interesse comum, 

Tendo em vista a importancia de incrementar e tornar 
mais operativa a mutua colabora~ao entre ambos os 
pa fses, 

Animados do desejo de estabelecer um sistema que 
atenda as crescentes exigencies que a intensidade das 
rela~aes recfprocas impoe, 

lmbufdos do prop6sito de fortalecer a integra~ao entre 
ambos os pa fses, como contribui~ao ao desenvolvi
mento de suas respectivas economias no contexto do 
integra~ao regional e tendo em vista os objetivos do 
Associa~ao latina-Americana de livre Comercio, 

Conscientes de que a situa~ao de pais de menor desen
volvimento economico relativo do Uruguai deve ser 
objeto, enquanto seja necessaria, de especial conside
ra~fio nos rela~oes econ6micas recfprocas, 

Decididos a levar avante um amplo programa que te
nha como objetivo o incremento das rela~oes politicos, 
economicas comerciais, financeiras, culturais, tecnicas, 
cientfficas e turisticas, 

Resolveram celebrar o presente Tratado de Amizade, 
Coopera~iio e Comercio e, para esse efeito, nomearam 
seus Plenipotenciorios, a saber: 

0 Presidente do Republica Federativa do Brasil, Sua 
Excelencia o Senhor Embaixador Antonio Francisco 
Azeredo do Silveira, Ministro de Estado das Rela~iies 
Exteriores, 

0 Presidente do Republica Oriental do Uruguai, Sua 
Exceli:mcia o Senhor Doutor Juan Carlos Blanco, Minis
fro das Rela~oes Exteriores, 

Os quais convieram nos disposi~oes seguintes: 

artigo I 

As Altos Partes Contratantes convem em instaurar me
canismos permanentes de cooperar,ao, entendimento 
e troca de informa~aes sabre todos os assuntos de 
interesse comum, bilaterais ou multilaterais. 

artigo II 

Os mecanismos a que se refere o Artigo I processar
se-ao por via diplomcitica ou atraves do Comissao Geral 
de Coordena~ao Brasileiro-Uruguaia. 

artigo Ill 

Fica institufda a Comissao Geral de Coordena~ao Bra
sileiro-Uruguaia, que ter6 por finalidade fortalecer a 
coopera~ao entre os dais poises, analisar os assuntos 
de interesse comum e propor aos respectivos Governos 
as medidas que julgar pertinentes. 
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Par6grafo 1 - A Comissao sera composta de uma 
se~ao de coda Parte. 

Par6grafo 2 - As se~oes nacionais da Comissao seriio 
integradas par igual numero de delegados designados 
pel as respectivos Govern as. 

Par6grafo 3 - 0 Regulamento do Comissao sera redi
gido pela propria Comissao e aprovado pelos dais Go
vernos par troca de Notas. 

artigo IV 

Os Governos do Brasil e do Uruguai, deixando cons
toncia, oeste solene ato internacional, da satisfa~ao 
com que registram a entrada em vigor, nesta data, do 
Acordo sabre a Definitive Fixa~iio do Barra do Arroio 
Chui e do Limite Lateral Maritima, celebrado em 21 
de julho de 1972, e, tendo em conta as tratados bila
terais e multilaterais vigentes entre ambos, reafirmam 
os direitos e responsabilidades que, inclusive em mate
ria de seguran~a. correspondem respectivamente a 
coda um deles naquela regiiio fronteiri~a e suas areas 
adjacentes, no Brasil e no Uruguai, inclusive no mar, 
seu lei to, solo e subsolo. 

artigo V 

0 Brasil e o Uruguai empenharao os m6ximos esfor~os 
para lograr a progressive amplia~ao do intercombio 
comercial, mediante a utiliza~iio adequada das opor
tunidades que se apresentarem. 

Nesse sentido, as Altos Partes Contratantes celebram, 
nesta data, um Protocolo de Expansao Comercial, adi
cional ao presente Tratado, que especifica as normas e 
procedimentos a que se sujeitariio as negocia~oes res
pectivas que se realizarao no mais breve prazo pas
sive!. 

0 Protocolo de Expansao Comercial, levando em canto 
a situa~ao de menor desenvolvimento economico rela
tive do Uruguai, criar6 condi~oes mais favoraveis para 
um razo6vel equilibria de resultados no comercio bila
teral. 

artigo VI 

As Altos Partes Controtantes empreenderiio a~oes con
juntas destinadas a realiza~iio de obras de infra-estru
tura de interesse comum. Em especial, dariio impulso 
priorit6rio 00 programa de desenvolvimento no ambito 
do Bacia do Lagoa Mirim e celebrarao, a respeito, um 
tratado. 

artigo VII 

0 Governo brasileiro, com o intuito de colaborar com o 
Governo uruguaio em seus pianos de desenvolvimento, 
cooperar6, dentro de suas possibilidades, e no forma 
que for fixada de comum acordo, no constru~iio do 
represa hidreletrica de Palmar, atraves de financia
mento para a aquisi~ao e utiliza~ao de equipamentos 
e servi~os brasileiros. 

artigo VIII 

As Altos Partes Contratantes estimulorao, dentro de 
um quadro de co-participa~iio e de conformidade com 
suas respectivas legisla~oes nacionais, os investimentos 
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destinados a impulsionar a coopera~ao econom1ca mu
tua, tanto no setor publico, como no setor privado, 
inclusive mediante a celebra~ao de acordos de com
plementa~ao industrial e a cria~ao de empresas bina
cionais. Nesse contexto, Jevar-se-6 em canto a situa
~ao de menor desenvolvimento economico relativo do 
Uruguai. 

artigo IX 

A fim de cooperar com as pianos de desenvolvimento 
industrial do Governo uruguaio, o Governo brasileiro 
estudar6 as possibilidades de estender ao Uruguai li
nhas de credito para a aquisi~iio no Brasil de bens de 
capital. 

artigo X 

A Republica Oriental do Uruguai conceder6 aos bens 
de capital origin6rios do Brasil que se importem em 
seu territ6rio, em virtude de acordos de linhas de 
credito global que acordem as institui~oes compe
tentes de ambos os poises o tratamento mais favo
r6vel que se outorgue a essas importa~oes, com exce
~ao dos direitos consulares. 

artigo XI 

A fim de impulsionar a coopera~iio no setor agrope
cu6rio, ambos as poises intercambiariio informa~iies e 
experiencias, bem como se prestariio reciprocamente 
a maior assistencia possivel em materia de produ~ao e 
tecnicas agrlcolas e poderao celebrar acordos comer
dais de produtos agropecu6rios destinados a promover 
a complementa~iio das produ~iies nacionais e a asse
gurar o acesso aos mercados e abastecimentos res
pectivos. 

artigo XII 

0 Governo brasileiro, no espirito do Artigo precedente, 
conceder6 ao Uruguai, na forma em que ficar estabele
cido em instrumento proprio, uma linha de credito 
para o desenvolvimento da triticultura. 

artigo XIII 

0 Governo brasileiro, considerando o Artigo IX, estu
dar6, par solicita~oo do Governo uruguaio, as possi
bilidades de concessoo de linhas de credito para o 
equipamento das empresas de pesca constituidas com 
capitais brasileiros e uruguaios. 

artigo XIV 

A fim de promover o comerc1o reciproco, as Altos 
Partes Contratantes acordam celebrar um convenio bi
lateral que estabele~a as condi~oes em que se efetuar6 
o transporte maritima de cargos objeto do intercam
bio entre as do is poises. 

As Altos Partes Contratantes convem, outrossim, cele
bror acordos para o transporte de cargos que utilize 
outras vias aquaticas. 

artigo XV 

As Altos Partes Contratantes, tendo presentes as reso
Ju~oes das reuniiies de Ministros de Transportes do 
Cone Sui e considerando a importancia dos projetos de 
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interconexiio dos sistemas rodovicrios dos dois poises 
e as possibilidades de coopera~iio bilateral no que diz 
respeito aos transportes terrestres, acordam dar trata
mento prioritario ao assunto e tamar todas as medidas 
tendentes a resolver as questiies de natureza bilateral. 

artigo XVI 

0 Governo brasileiro, considerando o Artigo preceden
te, estudar6, por solicita~iio do Governo uruguaio, as 
possibilidades de concessiio de assistencia tecnica para 
estudos relatives a implanta~iio de obras rodovi6rias e 
ferrovi6rias em territ6rio uruguaio. 

artigo XVII 

Dado o especial interesse, para o desenvolvimento do 
economic regional, do interliga~iio das redes de tele
comunica~iies dos dois poises, as Altos Partes Contra
tantes convem estabelecer urn sistema de coopera~iio 
mutua nesse campo, que preveja o fornecimento de 
equipamentos e o intercombio de t!\cnicos. 

artigo XVIII 

As Altos Partes Contratantes teriio presentes as neces
sidades de suprimento de energia em seus territories, 
especialmente nos regioes fronteiri~as, e procurariio 
satisfaze-las nos melhores condi~oes tecnicas e finan
ceiras, inclusive mediante interconexiio dos respectivos 
sistemas eletricos. 

artigo XIX 

As Altos Partes Contratantes, no espirito do Convenio 
Cultural celebrado em 28 de dezembro de 1956, anali
sariio formes mais eficazes de ampliar a coopera~iio 
bilateral nos campos do educa~iio, ciencia e culture. 

artigo XX 

As Altos Partes Contratantes, reconhecendo as vanta
gens reciprocas de uma coopera~iio cientifica e tecni
ca estreita e bern ordenada, comprometem-se a esti
mula-la pelos meios adequados. Para tanto, as Altos 
Partes Contratantes convem celebrar urn acordo basico 
de coopera~iio ci entifica e tecnica, com o objetivo de 
ativar a realiza~iio conjunta ou coordenada de progra
mas de pesquisas e desenvolvimento; a cria~ao e ope
ra~ao de institui~oes de pesquisa ou centres de aper
fei~oamento e produ~iio experimental e a organiza~iio 
de seminaries e conferencias, intercombio de infor
ma~oes e documenta~ao e estabelecimento de meios 
desti nados a sua difusao. 

artigo XXI 

As Altos Partes Contratantes tomorao todas as medi
das necessaries ao incremento do intercombio turis
tico bilateral, inclusive no que diz respeito a facilito
~00 dos tromites e formalidades para o ingresso nos 
seus territories respectivos dos nocionais dos dais 
poises. 

{om esse objetivo, iniciarao campanhas permonentes 
de promo~ao turistica conjunta, para aproveitar o 
atual potencial no setor e estudarao as possibilidades 
de coopera~ao bilateral com vistas ao desenvolvimento 
plena das areas de interesse turistico comuns a ambos 
os poises. 

artigo XXII 

Ahim dos instrumentos internacionois previstos no pre
sente Trotado e dentro do espirito que o informa, as 
Altos Partes Contratantes celebrarao, sempre que as 
circunstoncias aconselharem, protocolos adicionais ou 
outro tipo de atos internacionais sabre todos os as
suntos de interesse comum. 

artigo XXIII 

0 presente Trotado entrora em vigor no data do troca 
dos lnstrumentos de Ratifica~ao e ter6 vigencia ate 
que as Altos Partes Contratantes, mediante novo Acor
do, adotem decisiio que estimem conveniente. 

protocolo de 
expansiio comercial 

artigo 1 

Os produtos origin6rios e procedentes de uma Porte 
Contratante, compreendidos no Artigo 2, entrorao no 
territ6rio do outra Parte nos condi~oes previstas no 
presente Protocolo e nos otos dela decorrentes trinta 
dios ap6s a troca dos instrumentos de ratifica~ao do 
Tratado de Amizade, Coopero~ao e Comercio. 

artigo 2 

0 campo do programo de libera~ao deste Protocolo 
compreende: 

i) os prod_u~os agro-industriais classificados 
nos pos1~oes do NABALALC que constariia 
para coda Parte do Anexo I; 

ii) as mercadorios classificadas nos Capitulos 
25 a 98 do NABALALC, excetuadas as posi
~oes indicados par coda Parte e relaciona
dos no Anexo II. No elabora~iio das listas 
de exce~oes, ter-se-6 em conta a situa
~ao de menor desenvolvimento economico 
relative do Uruguai. 

artigo 3 

Os produtos compreendidos no campo do programa de 
libera~ao e inclufdos no regime de desgrava~iio que 
se estabelece neste Artigo, quando origincrios e pro
cedentes de uma Parte, entrarao no territ6rio do outra 
Parte livres de gravames e restri~oes, excetuados os 
previstos neste Protocolo au os que forem acordados 
mediante negocia~ao, e ressalvado o disposto no Ar
tigo 53 do Tratado de Montevideu. 

3. 1 - Para fins do presente Protocol a, entende-se per 
gravames os direitos oduaneiros e quaisquer outros 
encargos de efeitos equivalentes, sejam de carcter fis
cal, monetario ou cambial, que incidam sabre as im
porta~oes. 

3. 2 - A Comissao Geral de Coordeno~ao, a que se 
refere o Artigo 9, indicar6 as gravames e restri~oes 
que serao objeto do desgrava~ao de que trata este 
Artigo. 
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3. 3 - As Partes, mediante negociacao, paderao man
ter gravames residuais que nao prejudiquem os obje
tivos do programa de desgravacao e que nao poderao 
exceder 5% ad valorem CIF au seu equivalente espe
cifico. 

3. 4 - As Partes estabelecerao, atraves de negocia
~ao, as respectivas listas dos produtos incluidos no 
regime de desgrava~ao de que trata este Artigo, as 
quais constituirao as Anexos Ill e IV. 

3. 5 - Os produtos inclufdos no regime de desgrava
cao serao especificados a nivel de item do NABALALC, 
nao se admitindo observa~oes que limitem o conteudo 
do respective item, salvo em casas excepcionais. 

3. 6 - Periodicamente, as Partes realizarao negocia
~oes para incluir, alterar au eventualmente retirar 
itens do regime de desgrava~ao, nos termos das nor
mas e procedimentos para as negocia~oes. 

artigo 4 

Uma Parte paden], a qualquer tempo e mediante previa 
comunica~ao a outra Parte, limitar as importa~oes de 
qualquer produto com o tratamento do Artigo 3 a uma 
quota minima equivalente a 5%, em quantidade e/ou 
valor, da produ~ao do similar nacional no ana imedia
tamente anterior. 

4. 1 - A quota de que se trata poderc] ser previamen
te fixada, par ocasiao da inclusao do produto no re
gime do Artigo 3. 

4. 2 - 0 disposto neste Artigo nao afetar6 as con
cessoes outorgadas em lista Nacional, em lista de Con
cessoes Nao-Extensivas ou em Acordos de Complementa
~ao, negociadas na ALALC, as quais continuarao a 
vigorar na importa~ao do produto, ressalvado o dispos
to nos Capitulos VI e VII do Tratado de Montevideu. 

artigo 5 

Os produtos incluidos no regime de desgrava~ao nao 
terao consolidados os respectivos gravames para ter
ceiros poises, e a eventual elimina~ao, total ou parcial, 
da margem de preferencia, determinada pelo interesse 
economico de uma Parte, nao obrigar6 o outorgante da 
concessao a oferecer compensa~ao, direta ou imediata, 
ressalvado o equilibria do intercombio, a que se refere 
o Artigo 8 do presente Protocol a. 

artigo 6 

Os produtos incluidos no regime de desgrava~ao, de 
que trata o Artigo 3, terao o tratamento geral esta
belecido na ALALC para a qualifica~ao da origem das 
mercadorias, sem prejuizo de as Partes Contratantes 
estabelecerem requisites especificos de origem, de ma
neira a: 
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i) adequa-los as condi~oes da produ~ao em 
ambos as Partes, visando a maxima utili
za~ao das materias-primas, em condi~oes 
normais de comercializa~ao, e de outros fa
tares de produ~ao disponiveis nos dais poi
ses, tendo em conta o grau de substitui~ao 
das importa~oes alcan~ado pelos produtores 
respectivos e as caracteristicas tecnol6gicas 
das industries instaladas em coda pals; 

ii) evitar o eventual desvi rtuamento dos obje-
tivos do presente Protocol a. 

6. 1 . - Os requisites especificos poderao ser fix ados 
por ocasiao do inclusao do produto no regime de des
grava~ao ou pela Comissao a que se refere o Artigo 9. 

6. 2 - Os requisites especfficos de que trot a este Ar
tigo se aplicarao exclusivamente no aproveitamento 
dos beneficios previstos neste Protocol a. 

artigo 7 

Uma Parte podera, fundamentada em situa~ao de 
grave prejufzo ou no aproveitamento indevido da con
cessao, suspender o regime de desgrava~ao de um 
produto ou exigir, para sua importa~ao com as bene
ficios do Artigo 3, o cumprimento de requisites espe
cificamente destinados a contemplar a situacao criada. 

7. 1 - A medida de salvaguarda de que trata este 
Artigo vigorara um mes ap6s sua comunica~ao a outra 
Parte e ate manifesta~ao final da Comissao a que se 
refere o Artigo 9, a cuja aprecia~ao sera submetida, e 
que devera pronunciar-se antes do vencimento do re
ferido prazo. 

artigo 8 

As Partes Contratantes manterao equilibrado o inter
cambia dos produtos amparados pelo regime de des
grava~ao, observadas as seguintes regras: 

i) considerar-se-6 equilibrado o intercambio quando 
as exporta~oes de uma Parte nao excederem em mais 
de 10% o valor das exporta~oes anuais da outra; 

ii) ocorrendo diferen~a maior, a Parte favorecida in
incluira no regime de desgrava~ao produtos que ofe
re~am expectativas de comercio capazes de estabelecer 
o equilibria do intercambio; 

iii) se o desequilibrio persistir no mesmo sentido um 
ana ap6s a compensa~ao prevista na alinea anterior, 
a Parte afetada podera suspender o tratamento do 
Artigo 3 para um numero de produtos cujos valores 
medias de importa~ao, nos ultimos tres enos, totalizem 
a diferen~a verificada; 

iv) reequilibrado o intercambio, voltarao a vigorar as 
tratamentos suspensos na forma da alinea iii; 

v) ao aplicar a regra do alinea iii, as Partes procure
roo naa afetar correntes tradicionais de comercio. 

artigo 9 

As normas complementares e os procedimentos para as 
negacia~oes especificas deste Protocola serao estabele
cidos na ambito da Comissao Geral de Coordena~ao, 
criada pelo Tratado de Amizade, Coopera~ao e Comer
cia, a qual cabera recomendar, em ambito bilateral, 
outros atos necessaries a boa execu~ao do presente 
Protocol a. 

9.1 - A Comissao Geral de Coordena~ao poder6 dele
gar a uma Subcomissao de Expansao Comercial poderes 
para resolver questoes relatives a execu~ao do dis
pasta no presente Protocol a. 
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artigo 10 

0 Protocolo de Exponsoo Comerciol estor6 oberto a 
porticipo~ao dos demois poises-membros do ALALC. 

10. 1 - As condi~oes de odesoo seroo estobelecidos 
pelo Comissao o que se refere o Artigo 9, o qual ter6 
em canto o compotibilidode do odesao com os objeti
vos do presente Protocol a. 

artigo 11 

0 presente Protocolo ten\ o durocao de tres onos, 
prorrogavel outomoticomente por prozos identicos ate 
o fim do periodo de tronsi~oo previsto no Trotodo de 
Montevideu e seus protocol as modificativos. 

11. 1 - Decorridos os tres primeiros onos, as Partes 
paderiia denuncia-lo, o quolquer tempo, mediante co
munico~oo formal, par via diplom6tica. 

11.2 - Formalizodo o denuncio, as concessiies outor
gadas permonecerao vigentes pelo prozo de dais anos 
contodos a partir do data do comunico~oo referido no 
por6grofo anterior. 

disposi~iio transitoria 

As Partes ocordam inicior as negocia~iies referidas no 
Artigo 3 ate 90 (novento) dios op6s o ossinaturo do 
presente Protocol a. 

canvenia sabre 
transporte maritima 

0 Governo do Republica Federative do Brasil e o 
Governo do Republica Oriental do Uruguai, 

Considerando o empenho de ambos os Governas em 
desenvolver o intercambio comercial entre a Republica 
Federative do Brasil e a Republica Oriental do Uruguai; 

Levondo em canto o interesse especial de ambos os 
Governos em promover o fortalecimento das respecti
vas marinhas mercantes; 

Reconhecendo a necessidade de assegurar a eficiencia 
e regularidade dos transportes maritimes e a ado~oo 
de tarifas de fretes adequadas e est6veis; 

Tendo em vista que as marinhas mercantes dos dais 
poises tern direito a transporter prioritariamente as 
cargos que sao objeto do intercambio comercial re
ciproco; 

Levando em considera~iio que os fretes provenientes 
do tronsporte maritima das cargos gerados pelo in
tercambio bilateral devem beneficiar os armadores de 
ambos os poises; 

Considerando a conveniencia de que as empresas ma
ritimes brasileiras e uruguoias estreitem as suas rela
~iies e mantenham cantatas permanentes entre si; 

Convem no que se segue: 

artigo I 

1. 0 transporte morftimo de cargos, objeto do inter
cambia entre ambos os poises, efetuar-se-6 obrigatoria
mente em navios de bandeiro brasileira e uruguaia, 
incluindo as cargos que recebom favor governamental 
em qualquer dos dais poises. 

2. 0 trans porte sera efetuado de manei ra a que a 
totalidade dos fretes sejo dividida em partes iguais 
entre as bondeiras de coda Parte Controtante. 

3. Coso uma das Partes Contratontes niio se encon
tre, circunstanciolmente, em condi~iies de efetuar o 
transporte, conforme o disposto no inciso 2 do pre
sente Artigo, o referido transporte dever6 ser feito 
em novios do outra Parte Contratante e se computar6 
dentro do quota de 50% (cinqi.ienta par cento) do 
porte cedente. 

artigo II 

1. Considerom-se, respectivomente, novios de ban
deiro brasileiro ou uruguaia, oos reconhecidos como 
tais de ocordo com a legislo~iio vigente em coda uma 
dos Partes Contratontes. 

2. Nos casas de afretamento, as armadores de uma 
dos Partes Controtantes deveriio dar preferencia, sem
pre que possivel, em iguoldade de condi~iies, a novios 
de sua propria bandeira, e, no falta destes, em primei
ro Iugar, a navios do outra bandeiro e, em segundo 
Iugar, a navios de terceiro bandeira. 

3. As outoridodes mariti mas competentes comunica
riio, reciprocamente, em coda ocasiiio, as autoriza~iies 
concedidos para afretamento de navios destinados ao 
tr6fego comercial entre ambos as poises. 

artigo Ill 

A fim de asseguror a regularidade dos servi~os e o 
melhor oproveitamento dos navios de ambos as bon
dei ros, poderiio estabelecer-se sistemas de coordena~iio 
e regimes especiais de embarque para as cargos que, 
par sua natureza fisica e par seu volume, assim o 
exijam. 

artigo IV 

A oplica~oo do presente Convenio niio implicar6 discri
mino~iio de cargo nem ocosionar6 espera nos embar
ques superior ao numero de dios que fixem as auto
ridades competentes, no Regulamento deste Convenio, 
para produtos pereciveis au de r6pida deteriora~ao 
e para o resto das cargos. 

artigo V 

A obrigatoriedade para o transporte a que se refere a 
inciso 1 do Artigo I se oplicar6 de maneira a que 
niio resulte encorecimento de fretes que ofete a inter
cambia entre ambos as poises. 

artigo VI 

1 . Para a execu~ao do presente Convenio no concer
nente as cargos, os ormadores brasileiros e uruguaios 
negocioriio urn Acordo de Tarifos e Servi~os que disci
plinor6 a orgonizo~iio do tr6fego maritima de cargos 
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de que trata este Convenio, com vistas a sua realiza
~iio mais eficiente e economica. 

2. As Partes Contratantes promoveriio, se assim re
sultar conveniente, a constitui~iio de uma Conferencia 
de Fretes que agrupe os armadores de ambos as ban
deiras, autorizados pelas autoridades maritimes com
petentes P'ara operar no trafego coberto pelo presente 
Convenio. 

3. Outrossim, esses Organismos atenderiio aos diver
sos aspectos do transporte maritima brasileiro-uru
guaio e deveriio prever o cantata permanente dos 
usu6rios, ou quem os represente, bern como das auto
ridades competentes de ambos os poises. 

artigo VII 

1. Somente poderiio realizer transporte de cargos a 
serem embarcadas em portos brasileiros e destinadas 
a portos uruguaios, e vice-verso, os ormadores inte
grantes do Acordo de Tori fa~ e Servi~os. Niio existin
do disponibilidade de pra~a em navios pertencentes ao 
Acordo de Tarifas e Servi~os poder6 ser autorizado o 
embarque em navio nacional brasileiro ou uruguaio 
que niio fa~a parte do referido Acordo. 

2. 0 embarque em navios de terceiras bandeiras po
der6 ser autorizado quando niio houver disponibilidade 
de pra~a em navios de bandeira brasileira ou uruguaia 
nos prazos que se estabelecerem conforme o Artigo IV, 
dando-se prioridade aos navios zonais, com base no 
reciprocidade. Essa autoriza~iio ser6 concedida pel a 
autoridade competente do pais de em barque. 

3. Os armadores de poises de terceiras bandeiras 
autorizados, nos termos do inciso 2 deste Artigo niio 
seriio membros do Acordo de Tarifas e Servi~os. 

artigo VIII 

Durante o periodo que medeie entre a data do VJgen
cia do presente Convenio e a efetiva implementa~iio do 
Acordo de Tarifas e Servi~os, o transporte ser6 orga
nizado pelos armadores das duos bandeiras e as auto
ridades maritimes competentes, para assegurar regu
laridade de frequencies e de servi~os no forma ade
quada as necessidades do interciimbio. 

artigo IX 

0 Regulamento do Acordo de Tarifas e Servi~os con
ter6 disposi~oes que assegurem seu correto funcio
namento. Essas disposi~oes seriio determinadas de 
maneira ampla, principalmente no que se refere a 
declara~iio de princfpios; condi~oes para ser integran
te; designa~iio de autoridades; termino e extensiio de 
seu mandata; distribui~iio eql.iitativa de portos de 
cargo e descarga; normas de racionaliza~iio dos ser
vi~os; estabelecimento de Comites, suas fun~oes e atri
bui~oes; normas de procedimento para determiner ta
rifas e condi~oes de transporte; sistemas de vota~iio; 
coopera~iio dos armadores associados para o fiel cum
primento das disposi~oes relatives a explora~iio do 
tr6fego previsto neste Convenio. 

artigo X 

0 Acordo de Tarifas e Servi~os dever6 ser estruturado 
com base em urn sistema complete de classifica~iio das 

148 

cargos do interciimbio, confarme as normas estabeleci
das no nomenclatura aduanei ra que seja adotada par 
ambos as Partes Contratantes. 

artigo XI 

Coso no Acordo de Tarifas e Servi~os niio se chegue a 
entendimento quanta ao estabelecimento das tarifas 
de frete e condi~oes de transporte, caber6 as autori
dades maritimas competentes de ambos as Partes Con
tratantes fix6-las de comum acordo. 

artigo XII 

0 Regulamento do Acordo de Tarifas e Servi~os, bern 
como as tarifas de fretes e condi~oes de transporte 
que sejam estabelecidas somente entrariio em vigor 
ap6s sua aprova~iio pelas autoridades maritimes com
petentes de ambos as Partes Contratantes. 

artigo XIII 

1. As autoridades maritimes competentes das Partes 
Contratantes estabeleceriio di retamente entre si os 
prazos em que deveriio aprovar ou formular obje~oes 
au negatives quanta as tarifas de fretes e condi~oes 
de transporte, bern como quanta ao procedimento de 
cansulta, para os casas em que uma delas, com conhe
cimento do outra, decida objetar ou desaprovar tarifas 
de frete e condi~oes de transportes. 

2. As ditas autoridades mariti mas fixariio os prazos 
para as comunica~oes recfprocas sabre a aprova~iio, 
obje~iio ou desaprova~iio das tarifas de fretes e con
di~oes de transporte. 

artigo XIV 

No coso em que o Acordo de Tarifas e Servi~os niio 
encantre solu~oes, dentro do praza fixada, para as 
obje~oes au desaprava~iio das tarifas de fretes ou 
condi~oes de transporte farmuladas pela autoridade 
maritima competente de uma Parte Contratante, esta 
promover6 uma reuniiio com <1 autoridade maritima 
competente do outra Parte Contratante, para proceder 
de conformidade com o disposto no Artigo XIII deste 
Convenio. 

artigo XV 

Quando, como consequencia do aplica~iio de fretes ou 
condi~oes de transporte, sejam prejudicados os inte
resses dos usu6rios au dos transportadores, as Partes 
Contratantes promoveriio, em suas jurisdi~oes, consul
tas entre os set ores interessados. 

artigo XVI 

A fim de que as autoridades maritimes competentes de 
coda Parte Contratante possam proceder a fiscaliza~iio 
dos servi~os e estabelecer o grau de participa~iio dos 
armadores e bandei ras no tr6fego de que se trata, o 
Acordo de Tarifas e Servi~os dever6 proporcionar a 
informa~iio que se solicite relacionada com suas ati
vidades. 

artigo XVII 

As Partes Contratantes se comprometem a facilitar a 
fluente e r6pida liquida~iio e transferencia dos mon-
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tantes que, na rubrica de fretes, percebam os arma
dores de bandeira brasileira e uruguaia, de acordo 
com as disposi~oes em vigor entre os dois poises rela
tives aos pagamentos reciprocos. 

artigo XVIII 

As Partes Contratantes se comprometem a adotar, 
dentro de suas respectivas jurisdi~oes e, na medida 
de suas possibilidades, as providencias necessaries 
para acelerar as opera~oes dos navios. 

artigo XIX 

Para o cumprimento do disposto no Artigo I deste 
Canvenio, as autoridades pertinentes de coda Parte 
Contratante procederao a estampar na documenta~ao 
que ampara as cargos, um carimbo que indique a obri
gatoriedade de embarque em navios de bandei ra dos 
signataries deste Convenio. 

artigo XX 

Os navios de bandeira brasileira e uruguaia que pres
tern servi~o regular de cargos entre ambos os poises, 
incluindo os que pela prolonga~ao de suas linhas ser
vem os tr6fegos entre poises sul-americanos exclusi
vamente, gozarCio, em coda um deles, de igual trata
mento que os de bandeira nacional dedicados ao mes
mo trafego, sem prejuizo dos direitos soberanos de 
coda pais para delimiter certas zonas por razoes de 
seguran~a nacional. 

artigo XXI 

Nenhuma medida que adote uma das Partes Contra
tantes com respeito a cargo transportada em navios 
de seu proprio registro podero implicar sobretaxas, 
aumentos, rebates ou qualquer tratamento diferencial 
nos fretes, quando seja transportada por navios da 
outra Porte. 

artigo XXII 

As Partes Contratantes se comprometem a nao adotar 
nem impor restri~oes de nenhuma natureza ou medidas 
de efeita equivalente para a opera~ao, recep~ao ou 
despacho de navios nacionais de ambos os poises, que 
signifiquem tratamenta desigual ou menos favoravel 
que o aplicado a navios de terceiras bandeiras. 

artigo XXIIJ 

1 . Nenhuma das disposi~oes do presente Convenio 
podero ser interpretada como restri~oo ao direito de 
coda pais de regulamentar sua cabotcgem nacional, 
assim como os transportes destinados a/ou proceden
tes de terceiros poises. 

2. Tampouco se podero considerar como restri~oo ao 
direito de coda pais de facilitar, de qualquer forma, os 
servi~os de cabotagem nacional que realizem seus 
navios. 

3. Para tal efeito se entendera por comerc1o e na
vega~ao de cabotagem nacional os servi~os de trans
porte que se realizem entre portos ou pontos geogra
ficos de um mesmo pais, de acordo com sua legisla~oo. 

artigo XXIV 

A aplica~iio das clausulas deste Convenio nao podera 
significar discrimina~ao de cargos, nem recusas in
justificaveis de embarque, nem cobran~as excessivas 
de fretes, nem atrasos de embarques, nem concessoes 
de descontos ou a ado~ao de outras medidas que cons
tituam proticas de concorrencia injusta, que perturbem 
a participa~ao dos navios de coda uma das bandeiras 
das Partes Contratantes. 

artigo XXV 

As Partes Contratantes se comprometem a adotar sis
temas estatisticos uniformes que demonstrem a corre
ta e equilibrada participa~ao, no tr6fego, dos navios 
de ambos as bandeiras, bem como das cargos trans
portadas por navios de terceiras bandeiras. Outrossim, 
procurarao uniformizar e simplificar a documenta~oo 
maritima adotada pelos navios de que trata o pre
sente Conveni o. 

artigo XXVI 

As autoridades maritimes competentes intercambiaroo 
informa~oes destinadas a lograr maior eficiencia no 
transporte maritima entre as Partes Contratantes. 

artigo XXVII 

1. Para os efeitos do presente Convenio, entende-se 
por autoridade maritima competente, no Republica 
Federative do Brasil a Superintendencia Nacional do 
Marinha Mercante - SUNAMAM - do Ministerio dos 
Transportes e, na Republica Oriental do Uruguai, a 
Dire~ao Geral do Marinha Mercante, do Ministerio de 
Transportes e Obras Publicas. 

2. Se, por altera~oo do legisla~oo de alguma das 
Partes Contratantes, for modificada a competencia do 
autoridade maritima mencionada no inciso 1 deste 
Artigo, a nova autoridade sera comunicada a outra 
Parte Contratante mediante nota diplomatica. 

artigo XXVIII 

1. Coda Parte Contratante podera solicitor reunioes 
de consulta entre as autoridades maritimes compe
tentes, para sugerir modifica~oes as disposi~oes do 
presente Convenio, e do Acordo de Tarifas e Servi~os, 
que deverao ser iniciadas dentro de um prazo de 90 
(noventa) dias, a partir do notifica~ao do respective 
pedido e efetuar-se no territ6rio do pais a que for 
solicitada a consulta, a menos que se convenha de 
outra manei ra. 

2. As autoridades mariti mas competentes realizaroo, 
por sua vez, consultas peri6dicas para avaliar as con
di~iies e os resultados do aplica~oo do presente Con
venia e procurer o seu aperfei~oamento. 

3. Ao cumprir-se um ano do data de vigencia do 
presente Convenio, as Partes Contratantes se reuniroo 
para examiner e promover, a luz das experiencias 
havidas durante esse perfodo, as modifica~oes ou 
ajustes necessaries. 

artigo XXIX 

As Partes Contratantes convem que as facilidades e 
direitos que se concedam reciprocamente no presente 
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Convenio ficom excluidos da aplica~ao da clausula da 
na~ao mais favorecida, que pudesse faze-los extensivos 
a tercei ros Estados. 

artigo XXX 

Fica excluido das disposi~iies deste Convenio o trans
porte a granel de petr61eo e seus derivados, assim 
como de minerio de ferro a granel em carregamento 
completo. 

artigo XXXI 

0 presente Convenio entror6 em vigor a partir de 90 
(noventa) dias da troca dos instrumentos de ratifica
~ao e ten'l uma dura~ao de 5 (cinco) anos, renovavel 
automaticamente par igual periodo, a menos que, em 
qualquer momenta, uma des Partes Controtantes co
munique a outra, com uma antecipa~ao minima de 90 
(noventa) dias, seu desejo de den unci a-la. 

disposi~iies transitorias 

1 . Dentro de 30 (trinta) dias contados a partir da 
troca dos instrumentos de ratifica~ao, os armadores 
autorizados a integrar a Acordo de Tarifas e Servi~os 
deveroo reuni r-se para elaborar o seu Regulamento. 

2. Dentro de 60 (sessenta) dias contados a partir 
da troca dos instrumentos de rotifica~ao, os ormodores 
deverao apresentor, para a oprova~ao des outoridodes 
maritimes competentes de ambos as Partes Contra
tantes, o referido Regulamento. 

3. Dentro de 90 (noventa) dias contados a partir da 
troca dos instrumentos de ratifica~ao, as autoridades 
maritimes competentes das Partes Contratantes de
verao pronunciar-se sabre o referido Regulamento. 

convenio sobre transporte 
fluvial e lacustre 

0 Governo do Republica Federative do Brasil 
e 
0 Governo do Republica Oriental do Uruguai, 

Considerando o interesse de se desenvolver o transpor
te fluvial e lacustre entre o Brasil e o Uruguai, assim 
como o melhor e mais racional aproveitamento da ca
pacidade potencial das embarca~oes de ambos os poi
ses que operam no referido tr6fego; 

Reconhecendo a necessidade de assegurar a eficiencia 
e regularidade dos transportes fluviais e lacustres e a 
ado~oo de tarifas de fretes adequadas e estaveis; 

Levando em considera~ao que os armadores de bandei
ra brasileira e os armadores de bandeira uruguaia sao 
os transportadores que tern o di rei to de efetuar o 
transporte das cargos fluviais e lacustres entre os 
dois poises; 

Convem no que se segue: 
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artigo I 

As mercadorias procedentes dos portos fluviais e la
custres brasileiros para portos fluviais e lacustres 
uruguaios, e vice-versa, serao obrigatoriamente trans
portadas em embarca~iies de bandeira nacional das 
Partes Contratantes, com a participa~oa, em partes 
iguais, do totalidade dos fretes decorrentes. 

artigo II 

1 . As Partes Controtantes tamaroa as medidos ne
cessaries a fim de ossegurar que o transporte fluvial 
e locustre des cargos entre o Brasil e a Uruguoi sejo 
feito em partes iguois, em ambos os sentidos do tra
fego, em embarca~iies brasileiras e uruguaias. 

2. 0 · transporte sera efetuado de maneira a que a 
totolidade dos fretes seja dividida em partes iguais 
entre as bandeiras de coda Parte Contratante. 

3. Coso uma das Partes Cantratantes niio se encon
tre, circunstancialmente, em condi~iies de efetuar o 
transporte, conforme o disposto no inciso 2 do pre
sente Artigo, o referido tronsparte dever6 ser feito 
em novios do outre Porte Controtonte e se computor6 
dentro do quota de 50% (cinqiiento par cento) do Porte 
cedente. 

artigo Ill 

Se os ormodores de quolquer des Partes Controtontes 
niio dispuserem de tonelogem propria, suficiente para 
operor no tr6fego, poderao afretar embarca~iies de 
autros armodares, preferentemente de sua bondeira e, 
no coso de impossibilidade, de bandeiro do outre Parte 
Cantrotonte. 

artigo IV 

0 transporte sera argonizoda pelos armodores des duos 
bandeiras e as autoridodes maritimes campetentes, 
para osseguror reguloridode de frequencies e de ser
vi~os. 

artigo V 

As outaridodes competentes de coda Porte Contratante 
comunicoroo recipracamente quais os ormadores au
torizados a operar no tr6fego e executor o transporte 
entre os do is pa ises. 

artigo VI 

Entende-se par autoridade competente, respectivamen
te, no Republica Federative do Brasil, a Superintenden
cia Nocional do Marinha Merconte - SUNAMAM - do 
Ministerio dos Transportes, e na Republica Oriental do 
Uruguai, a Dire~ao Geral de Marinha Mercante do Mi
nisterio dos Tronsportes e Obras Publicas. 

artigo VII 

1. Coda Parte Controtante poder6 solicitor reuniiies 
de consulta entre as autoridades maritimes competen
tes, para sugerir modifica~iies as disposi~iies do pre
sente Convenio, que deverao ser iniciadas dentro de 
urn prozo de 90 (noventa) dias, a partir da notifica~ao 
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do respective pedido e efetuar-se no territ6rio do pais 
a que for solicitada a consulta, a menos que se con
venha de outre monei ro. 

2. As autoridades mariti mas competentes realizarao, 
par sua vez, cansultas peri6dicas para avaliar as con
di~oes e resultados do aplica~oo do presente Convenio 
e procurer o seu aperfei~oamento. 

3. Ao cumprir-se um a no do data do vigencia do pre
sente Convenio, as Partes Contratantes se reunirao 
para examiner e promaver, a luz das experiencias ha
vidas durante esse periodo, as modifica~iies au ajustes 
necessaries. 

artigo VIII 

Fica excluido das disposi~iies deste Convenio o trans· 
porte a granel de petr61eo e seus derivados, assim 
como de minerio de ferro a granel em carregamento 
complete. 

artigo IX 

0 presente Convenio entrara em vigor a partir de 60 
(sessenta) dies do troca de instrumentos de ratifica~ao 
e tera uma duracao de 3 (tres) anas, renovavel auto
maticamente por" igual periodo, a menos que, em 
qualquer momenta, uma des Partes Contratantes comu
nique a outre, com uma antecipa~ao minima de 90 
(noventa) dies, seu desejo de denuncia-lo. 

acordo, por troca de notas, relativo as 
obras de conten~iio do trecho final e 
da barra do arroio chui 

A Sua Excelencia o Senhor 
Doutor Juan Carlos Blanco, 
Ministro das Rela~iies Exteriores do 
Republica Oriental do Uruguai 

Senhor Ministro, 

Pelo Acordo sobre a Definitive Fixa~ao do Barra do 
Arroio Chui e do limite lateral Maritima celebrado 
por troca de notes, em 21 de julho de 1972, entre 
a Republica Federative do Brasil e a Republica Oriental 
do Uruguai, ambos os Governos convieram no execu~ao 
de obras visando a definitive conten~ao do trecho 
final e do Barra do Arroio Chui, no fronteira entre 
os dais poises, consoante criteria fixado pela Comis
sao Mista de limites e de Caracteriza~ao do Fronteira 
Brosii-Uruguai. 

2. Entrando o referido Acordo em vigor nesta data, 
conforme notes trocadas entre as dais Governos, cum
pre dar inicio as providencias para a implementa~ao 
do citado ato internacional. 

3. Nesse contexte, tenho a honra de lever co co
nhecimento de Vossa Excelencia que o Governo do 
Republica Federative do Brasil manifesto sua concor
diincia com o seguinte: 

a) 0 Governo do Republica Oriental do Uru
guai para a disposi~ao do firma empreiteira 
que o Governo brasileiro indicar, pelo prazo 
necessaria a realiza~ao des obras de con
ten~ao, uma ped rei ra ja aberta no Serra 
de Sao Miguel, no Departamento de Rocha, 
do qual sera extraida a quantidade neces
saria de pedro dura, com o tamanho e es
pecifica~iies adequados a execu~ao das 
mencionadas obras; 

b) o material referido no clausula anterior 
sera extraida e transpartado ate o local do 
abra pela firma empreiteira que o Governo 
brasileiro indicar, sem quaisquer despesas 
referentes a direitos alfandegarios, indeni· 
za~oes au outros pagamentos de qualquer 
natureza; 

c) no decorrer do execu~ao dos trabalhos, as 
autoridades uruguaias terao a seu cargo 
a conservo~ao dos trechos de caminhos e 
das obras de arte, localizados dentro do 
territ6rio uruguaio, que terao de ser per
corridos pelos veiculos de transporte das 
pedras destinadas ao enrocamento; 

d) para a explora~ao do pedreira referida no 
al in eo a) do presente Acordo, as autorida
des uruguaias promoveriio todas as facili
dades (inclusive as de utiliza~iio dos explo
sives necessaries a extra~iio des pedras, 
adotadas as normas de seguron~a habituais 
em casas identic as). 0 equipamenta e de
mo is materiais necessaries a explora~ao do 
pedreira teriio livre entrada no Republica 
Oriental do Uruguai; 

e) os veiculos que forem utilizados para a ex
tra~iio e transporte do material teriio livre 
circula~ao entre a pedreira e o local do 
obra, devendo para tal fim ser autorizado 
o respective transite - tanto vazios como 
carregados com o material indicado - pelos 
6rgaos especializados do Ministerio dos 
Transportes (Brasil) e do Ministerio de Trans
partes e Obras Publicas (Uruguai); 

f) o pessoal que manejar os veiculos referi
dos no alinea anterior podera ser, indistin
tamente, de qualquer dos dais poises, e 
ficara isento das texas e demais formalida
des de entrada e saida dos respectivos ter
ritories, sempre que se destine a pedreira 
ou co local do obra que sao objeto deste 
Acordo; 

g) as obras de conten~ao do trecho final e do 
Barra do Arroio Chui serao executadas 
pela firma (brasileira) que veneer a con
correncia a ser aberta pelo Departamento 
Nacional de Portos e Vias Navegaveis 
(DNPVN), 6rgao do Ministerio dos Trans
partes do Brasil, que fiscalizara e financia
ra as obras que sao objeto do presente 
Acordo; 

h) as obras serao executadas conforme projeto 
j6 encaminhado co conhecimento des auto-
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ridodes competentes do Republica Oriental 
do Uruguoi, e terao o ocomponhomento de 
delegodos brosileiros e uruguoios do Co
missao Misto de Limites e de Corocterizo~ao 
do Fronteiro Brosil-Uruguoi, que deverao in
dicor exotomente a locolizo~ao do Barra 
do Arroio Chuf no Oceano Atlontico _ 

4 _ A presente Nota e a de Vosso Excelencio, des to 
mesmo data e identico teor, constituem Acordo entre 
nossos Governos, complementor ao oto internocionol 
suprocitodo _ 

Aproveito a oportunidode para renovor a Vosso Exce
lencia os protestos do minho mois alto considero~ao. 

Antonio F. Azeredo da Silveira 
Ministro dos Relo~oes Exteriores do Brasil. 

acordo sobre 
interconexao eh~trica 

A Suo Excelencio o Senhor 
Doutor Juan Carlos Blanco, 
Ministro dos Relo~oes Exteriores da 
Republica Oriental do Uruguoi 

Senhor Ministro, 

Como e do conhecimento de Vossa Excelencio, forom 
estobelecidos a partir de 1965 interligo~oes eletricos 
entre as cidades fronteiri~os do Brasil e do Uruguoi, 
livromento-Rivero, Quorai-Artigos, Santo Vit6rio do 
Polmor-Chuf, com resultados oltomente sotisfot6rios 
para as regioes beneficiadas e para o estreitamento 
das relo~oes de coopero~ao entre os do is pofses. 

2. Nesse contexto, considerando o crescimento obser
vado do consumo de energio eletrico no Brasil e no 
Uruguoi, bem como a progressive omplio~ao dos sis
temas eletricos de ambos os pofses, julgo possfvel 
obter-se substancial economio de recursos energeticos 
otroves do interligo~iio dos dois sistemas nocionois e 
do subsequente intercombio de energio. Tal intercom
bio, olt~m de proporcionor um elemento odicionol de 
confiobilidode e seguron~o oo suprimento de eletrici
dode, poder6 igualmente beneficior-se do diferen~a dos 
regimes hidrol6gicos entre os rios dos dois pofses, o 
que possibilitor6 a recupero~Cio de energio hidr6ulico 
secunda rio. 

3. Tendo em vista o que precede, proponho a Vosso 
Excelencia a reolizo~Cio, por ambos os pofses, otroves 
de entidodes designodos pelos respectivos Governos, de 
um estudo destinado a exominor a viabilidode de in
terligo~ao dos sistemas eletricos brosileiro e uruguoio 
entre a Central Termeletrico Presidente Medici, em 
Condioto, e a Central Hidreletrico Doctor Gabriel Terra, 
no Rio Negro. 0 referido estudo terio como escopo a 
eloboro~Cio, dentro do prozo de seis meses, de relot6rio 
conclusivo, a ser opreciodo pelos dois Governos, que 
estoriom ossim aptos a tomor umo decisiio sabre a 
concretizo~ao do empreendimento. 
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4. Do porte do Governo brosileiro serio incumbido de 
proceder tal estudo a empreso Centrois Eletricos Bra
sileiros S.A. - HETROBRAS. 

5. A presente Nota e a resposto ofirmotivo de Vosso 
Excelencio, desto mesmo data e identico teor, consti
tuem um Acordo entre nossos dois Governos sabre a 
materia. 

Aproveito a oportunidode para renovor a Vosso Ex
celencia os protestos do minha mois alto considero~ao. 

Antonio F. Azeredo da Silveira 
Ministro de Estodo dos Relo~oes Exteriores do Brasil 

acordo relativo a coopera~ao brasileira 
para a constru~iio da hidreletrica de palmar 

A Suo Excelencio o Senhor 
Doutor Juan Carlos Blanco, 
Ministro das Relo~oes Exteriores do 
Republica Oriental do Uruguoi 

Senhor Ministro, 

Dispoe o ortigo VII do Trotodo de Amizode, Coopero~iio 
e Comercio nesto data fi rmodo entre os Govern as do 
Brasil e do Uruguai: 

"0 Governo brosileiro, com o intuito de colobo
ror com o Governo uruguoio em seus pianos de 
desenvolvimento, cooperor6, dentro de suos pos
sibilidades, e no forma que for fixodo de co
mum acordo, na constru~iio do represo hidrele
trica de Palmar, atraves de financiomento para 
a oquisi~iio e utilizo~Cio de equipamentos e ser
vi~os brasileiros." 

2. De acordo com a referida cl6usula operative, tao 
pronto o Governo uruguaio monifeste ao Governo bra
sileiro os dodos e demais informa~oes relotivos a cons
tru~Cio da represa hidreletrica de Palmar, as autori
dades brasileiras estorao dispostas a entrar em enten
dimentos com as autoridades uruguoios competentes 
para estudor meios e modos de implementor a citada 
colabora~iio entre os dois pafses. 

3. No intuito de concretizar a referida coloboro~iio 
no mais curta prazo possfvel, proponho a Vosso Exce
lencia a constitui~iio de um Grupo de Trobalho ad hoc, 
intc:grado por tres representantes de coda pafs, que 
estudar6 o ossunto e propor6, no particular, oos dois 
Governos, as medidas pertinentes. 

4. A presente Nota e a de Voss a Excelencio, desto 
mesma data e identico teor, constituem Acordo entre 
nossos Governos sabre a materia. 

Aproveito a oportunidode para renovor a Vosso Exce
lencio os protestos da minho mais alta considero~iio. 

Antonio F. Azeredo da Silveira 
Ministro de Estado dos Rela~oes Exteriores do Brasil. 
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acordo basico de coopera~iio 
cientifica e tecnica 

0 Governo do Republica Federative do Brasil 
e 
0 Governo do Republica Oriental do Uruguai, 

Animados pelo desejo de fortolecer e estreitor os tro
dicionais lo~os de omizade existentes entre suos No
~oes, 

Reconhecendo as vontogens reciprocas que resultariam 
de uma coopera~iio cientifica e tecnica mais estreita 
e mais ordenada, em compos de interesse mutua, e 

Tendo em vista a letro e o espirito do Trotodo de 
Amizode, Coopera~ao e Comercio concluido entre os 
dais poises e ossinodo nesto data, 

Concordom no seguinte: 

artigo I 

1 . As partes Controtantes comprometem-se a elo
boror e executor, de comum ocordo, progromos e pro
jetos de coopero~ao cientifico e tecnico. 

2. Os progromas e projetos de coopero~ao cientifico 
e tecnico estobelecidos pelo presente Acordo Basico 
serao objeto de Ajustes Complementores, que especifi
corao OS propositos de tais progromos e projetOS, OS 
cronogromos de trobolho, bem como as obrigo~oes, in
clusive finonceiros, de coda umo dos Partes Contro
tontes. 

artigo II 

1. Para os fins do presente Acordo, a coopero~ao 
cientifica e tecnica entre os dois poises podera assu
mir as seguintes formas: 

a) eloboro~iio e execu~iio conjuntos de progro
mos e projetos de pesquiso cientifico-tec
nica; 

b) organiza~iio de seminaries e confen!ncias; 

c) realiza~iio de programos de est6gio para 
treinamento de pessoal; 

d) troca de informa~oes e documenta~ao; 

e) presto~iio de servi~os de consultorio; ou 

f) qualquer outra modalidode convencionodo 
pel as Partes Controtantes. 

2. No execu~iio dos diversos formas de coopero~ao 
cientifico e tecnico poderiio ser utilizodos os seguin
tes meios: 

o) envio de tecnicos, individuolmente ou em 
grupos; 

b) concessiio de bolsos-de-estudo para o aper
fei~oamento profissional; 

c) envio de equipamento indispensavel a rea
liza~iio de projetos especificos. 

artigo Ill 

1. A informo~iio Que se concede em cumprimento do 
presente Acordo podera ser utilizada livremente no ter
rit6rio do outra Parte, a menos que haja solicita~iio em 
contra rio do Parte que tronsmita o informa~iio. 

2. Em troca, quando a informo~iio se referir a in
ventos protegidos pela lei de patentes do pais recep
tor, o uso de tal informa~iio, inclusive sua divulgo~iio 
o terceiros, ficara sujeita a condi~oes a convir em coda 
coso entre a Parte transmissora e a Porte receptora do 
informo~iio. 

3. 0 intercambio de informo~iio considerada de valor 
comercial pelo Parte tronsmissora estara sujeito as 
condi~oes a serem estobelecidas entre esta Parte e a 
Porte receptoro. 

artigo IV 

1. Cabera as se~oes brosileiro e uruguoio do Comis
sao de Cocrdeno~iio criado pelo Tratodo de Amizade, 
Coopero~iio e Comercio, desto data: 

a) determiner as areas prioritarios para a 
reolizo~iio de projetos especificos de coo
pero~iio cientifico e tecnico; 

b) anolisor, propor ou oprovor progromas ou 
projetos de coopero~iio cientifico e tee
nice, e 

c) avoiior os resultados do execu~iio dos pro-
jetos especificos. 

2. Sem prejuiw do previsto no item deste Artigo, 
coda umo das Partes Controtontes podera, a qualquer 
momenta, apresentor a outre, otraves dos conois di
plomaticos usuois, solicito~oes de coopera~iio cientifico 
ou tecnico. 

artigo V 

As Partes Controtontes poderiio, sempre que julgorem 
necessaria e conveniente, solicitor a porticipo~iio de 
orgonismos internocionais no finonciamento, coordeno
~iio e implemento~Cio dos progromas e projetos rea
lizodos no quodro do presente Acordo. 

artigo VI 

Aplicor-se-iio aos funcionarios e peritos de coda uma 
dos Partes Controtontes, designodos para trabolhor 
no territ6rio do outre, as normos vigentes no pais sa
bre os privilegios e isen~oes dos funcion6rios e peritos 
dos Na~oes Unidos. 

artigo VII 

Aplicor-se-iio aos equipamentos e materiais eventual
m2nte fornecidos, a qualquer titulo, por um Governo 
a outro, no quodro de projetos de coopera~iio cienti
fico e tecnico, as normas que regem a entrada no 
pais de equipamentos e materiais fornecidos pelas Na
~oes Unidas a seus projetos e programas de coopera
~iio cientifica e tecnica. 
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ortigo VIII 

Cobera oos respectivos 6rgfios nocionais, encarregados 
do coopera~fio tecnica e de conformidade com a le
gisla~fio interne vigente nos dois poises, programer e 
coordenar a execu~fio dos programas e projetas previs
tos neste Acordo Basico e realizer a tromita~fio neces
saria. No coso do Brasil, competem tois atribui~oes 
oo Ministerio das Rela~oes Exteriores e a Secretario 
de Planejamento do Presidencia do Republica e, no 
coso do Uruguoi, a "Oficina de Planeamiento y Pre
supuesto" e oo "Consejo Nocional de Investigaciones 
Cientificas y Tecnicos". 

artigo IX 

Coda uma das Partes Contratantes notificara a outro 
do conclusao dos formolidodes necessaries a entrada 
em vigor do presente Acordo, o qual ten] vigencia a 
partir do data do ultimo dessos notifico~oes. 

artigo X 

1 . 0 presente Acordo tera volidade de tres onos, 
prorrogavel outomoticamente por iguais perfodos, salvo 
se umo dos Partes comunicar a outro, com anteceden
cio minima de seis meses, suo decisao em contrario. 

2. Em coso de denuncio do Acordo, os programos e 
·projetos em execu~iio nfio serfio ofetodos, salvo quando 
as Partes convierem diversomente. 

acordo, por troca de notas, para o 
desenvolvimento de triticultura uruguaia 

A Suo Excelencio o Senhor 
Doutor Juan Carlos Blanco, 
Ministro das Relo~oes Exteriores do 
Republica Oriental do Uruguai 

Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa 
Excelencia que o Governo brasileiro, considerando os 
hist6ricos vinculos de amizade e de coopera~fio exis
tentes entre as duos na~oes, bern como o interesse 
mutua em incrementar substancialmente as exporta
~oes uruguaias para o Brasil, esta disposta a colaborar 
com o Governo uruguaio, se esse for seu deseja, no for
ma que ficar acordada, no desenvolvimento de sua lo
voura do trigo, dentro de urn plano a ser elaborado 
pelo Governo uruguaio, e analisado posteriormente, em 
conjunto, pelas autoridades competentes dos dois poi
ses. 

2. £ inten~fio do Governo brasileiro conferir amplo 
carater a referida colabora~ao, que compreenderia in
clusive a outorga de financiamento para propiciar o 
cultivo em largo escala do trigo e a compra dos sal
dos exportaveis, aos pre~os .Jternacionais. 

3. Nesse contexto, e como p""'~-:, '''~>io para a con
cretiza~fio dessa colabora~fio, e-me grato manifestar 
a Vossa Excelencia a satisfa~fio com que o Governo 
brasileiro receberia a visita de urn grupo de tecnicos 
uruguaios que tomaria conhecimento de todos os as-
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pectos institucionais e estruturais relocionados com a 
produ~iio, industrializa~iio e comercializa~iio do trigo 
no Brasil. 

4. A presente Nota e a resposta afi rmativa de Vossa 
Excelencia constituirfio Acordo entre nossos dais Go
vernos sabre a materia. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Ex
celencia os protestos do minha mais alta considera~iio. 

Antonio F. Azeredo do Silveira 
Ministro de Estado das Rela~oes Exteriores do 
Brasil 

acordo, por troca de notas, sobre a definitiva 
fixa~iio da barra do arroio chui e do 
limite lateral maritimo 

A Sua Excelencia o Senhor 
Doutor Juan Carlos Blanco, 
Ministro dos Rela~oes Exteriores do 
Republica Oriental do Uruguai 

Senhor Ministro, 

Tenho a honra de informer Vossa Excelencia de que 
foram completadas, por parte do Brasil, as respectivas 
formalidades internes para aprova~fio do texto do 
Acordo sobre a Definitive Fixacfio do Barra do Arraio 
Chui e do Limite Lateral Maritima entre a Republica 
Federative do Brasil e a Republica Oriental do Uruguai, 
concluido em Montevideu, par troca de notas, a 21 
de julho de 1972. 

2. Em consequencia, considero que a presente Nota 
e a de identico tear e data, de Vossa Excelencia, de
terminam a entrada em vigor, nesta data, do referido 
Acordo sobre a Definitive Fixa~iio do Barra do Arroio 
Chui e do Limite Lateral Marftimo entre a Republica 
Federative do Brasil e a Republica Oriental do Uru
guai. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lencia os protestos do minha mais alta considera~iio. 

Antonio F. Azeredo do Silveira 
Ministro de Estado das Rela~oes Exteriores do 
Brasil 

instrumento referente ao contrato de consultoria 
entre a sudesul, a hidroservice e a hidrosud s/a 
para aproveitamento hidreletrico do passo do 
centuriiio, no rio jaguariio 

Por ocasiiio do visita realizada a cidade de Rivera, no 
dia 12 de junho de 1975, por Sua Excelencia o Senhor 
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Presidente da Republica Federative do Brasil, Ernesto 
Geisel, a convite de Sua Excelencia o Senhor Presiden
te da Republica Oriental do Uruguai, Juan Marla Bor
daberry, os Senhores Ministros das Rela~oes Exteriores, 
e de Agriculture e Pesce do Uruguai, Dr. Juan Carlos 
Blanco e Engenheiro Hector Albuquerque e os Senhores 
Ministros das Rela~oes Exteriores, e do Interior do 
Brasil, Embaixador Antonio Francisco Azeredo da Sil
veira e Mauricio Rangel Reis, respectivamente, tome
ram nota com satisfa~iio de que, na mesma data, na 
cidade de Livramento, celebrou-se urn contrato de con
sultoria entre a Superintendencia do Desenvolvimento 
da Regiiio Sui do Brasil (SUDESUL) e as empresas Hi
droservice Engenharia de Projetos Limitada e Hidrosud 
S/A para a realiza~iio do projeto de engenharia final 
do aproveitamento hidreletrico do Passo do Centuriiio 
no rio Jaguariio e do respectivo sistema de transmis
siio. 

unicef ajuda a prepara~ao 
da mao-de-obra na amazonia 

Convinio entre o Brasil e o Fundo das Na~oes Unidas 
para a lnfuncia (UNICEF) para a Execu~iio do Projeto 
de Pre-Profissionaliza~iio de Jovens, assinado em 17 de 
junho de 1975, no Palacio ltamaraty de Brasilia, pelos 
Ministros brasileiros das Rela~oes Exteriores, Antonio 
F. Azeredo da Silveira, e do Trabalho, Arnaldo da Costa 
Prieto, e pelo Representante do UNICEF no Brasil, 
Orestes F. Fernandez. 

0 Governo da Republica Federative do Brasil, doravante 
denominado Governo, representado pelo Ministerio das 
Rela~oes Exteriores e pelo Ministerio do Trabalho nos 
pessoas de seus titulares, respectivamente, Embaixa
dor Antonio Francisco Azeredo da Silveira e Engenheiro 
Arnalda da Costa Prieto; 

0 Fundo das Na~oes Unidas para a lnfoncia, doravante 
denominado UNICEF, representado no Brasil pelo Sr. 
Orestes F. Fernandez; 

Tern justa e convencionado o seguinte: 

Parte I 

base das rela~oes com o governo 

0 Acordo celebrado entre o Governo e o UNICEF em 
28 de mar~o de 1966 servira de base no tocante oo 
Projeto, para as rela~oes entre o Governo e o UNICEF. 

Parte II 

objetivos 

A finalidade principal deste Convenio e a implementa
~iio do Projeto de Pre-Profissionaliza~iio de jovens oo 
Iongo des Rodovias Transamazonica e Cuioba-Santon!m 
pelo PIPMO, que se encontro em anexo. 

2. 0 Projeto visa capacitor os jovens nos ocupo~iies 
ogropecuarias proprias do seu meio, a introduzir tec
nicas adequadas e provocar, nos fam!lias rurais, mu
don~as de habitos, atitudes e metodos a fim de pro
porcionar-lhes condi~oes para elevar o nfvel de vida 
da popula~iio rural. 

Parte Ill 

ambito do projeto 

As atividades operacionais seriio concentradas ao ion
go das rodovias Transamazonica e Cuiaba-Santan\m, 
nos trechos compreendidos entre Moroba, Altamira, 
ltaituba e Santarem. Esses cidades seriio as bases ope
racionais do Projeto. 

Parte IV 

administra~iio e coordena~iio 

Este Projeto sera executado pelo Minlsterio do Traba
lho, otraves de sua Secretaria de Miio-de-obra, por 
intermedio do PIPMO, que sera o orgiio executor. 

Parte V 

compromissos do unicef 

0 UNICEF proporcionara para a execu~iio do Conve
nio, durante urn periodo de dois anos, a importoncio 
de US$ 500,000.00 (quinhentos mil dolores), sen do 
US$ 450,000.00 (quatrocentos e cincoenta mil dolo
res) para o Projeto de Pre-Profissionaliza~iio de Jo
vens na Tronsamozonica e US$ 50,000.00 (cincoenta 
'llil dolores) para aditamento oo Projeto, a ser defi
nido proximamente entre as partes convenentes. 

Parte VI 

compromissos do governo 

1. 0 Governo proporcionara todos as elementos de 
contrapartida mencionados no Projeto bern como a 
infra-estrutura montada na area de a~iio do Projeto, 
representada pela Coordena~iio Especial na Transamo
zonica, sediada em Altami ra, e sues subcoordena~oes, 
localizadas em Maraba, Santarem e ltaituba. 

2. 0 Governo custeara as despesas com o pessoal 
tecnico e administrative de apoio ao Projeto. 

Parte VII 

disposi~oes finais 

0 presente Convenio vigorara a partir do data de suo 
assinatura, por urn periodo de dois anos, e poder6 
ser modificado por Acordo mutua das partes convenen
tes. 
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os ajustes com a alemanha que 
levam 0 brasil a era atomica 

Os instrumentos diplomciticos entre o Brasil e a Repu· 
blica Federol da Alemanha, que fariio nosso Pais 
ingressar na era do uso industrial da energia atomica, 
foram assinados em 27 de junho de 1975, durante a 
estada em Bonn de uma delega~iio brasileira encabe· 
~ada pelos Ministros das Rela~iies Exteriores, Azeredo 
da Silveira, e das Minas e Energia, Shigeaki Ueki. 0 
Chanceler brasileiro e o Ministro dos Negocios Estran· 
geiros da RFA, Hans Dietrich Genscher, firmaram o 
Acordo sobre Coopera~iio no Campo dos Usos Paci· 
ficos da Energia Nuclear. Com referencia a imple
menta~iio desse Acordo, trocaram Notas relativas a 
interpreta~iio do Artigo 9 e Notas sobre empresas de 
transporte, formalizando ajustes. Shigeaki Ueki e o 
Ministro de Pesquisa e Tecnologia da RFA, Hans 
Matthofer, assinaram o lnstrumento dos Governos do 
Brasil e da RFA Relativo a lmplementa~iio do Acordo 
sobre Coopera~iio no Campo dos Usos Pacificos da 
Energia Nuclear (Protocolo Industrial Complementar). 

acordo sobre coopera~iio no campo 
dos usos pacificos da energia nuclear 

0 Governo do Republica Federative do Brasil e 

0 Governo do Republica Federal do Alemanha 

Tendo par base as rela~oes amistosas existentes entre 
os seus poises e disposto a aprofunda-las ainda mais, 

Tendo em vista e dando prosseguimento ao Acordo sa
bre Coopero~iio nos Setores do Pesquisa Cientlfica e 
do Desenvolvimento Tecnol6gico, concluido entre as 
Partes Contratantes a 9 de junho de 1969, 

Considerando o Acordo de Coopera~iio sabre as Utiliza
r;oes Pacificas do Energia Atomica entre o Governo do 
Republica Federative do Brasil e a Comunidade Euro
peia de Energia Atomica, de 9 de junho de 1961, 

Considerando OS progressos alcan~ados no ambito do 
coopera~iio cientifica entre os seus poises, particular
mente no campo dos usos pacificos do energia nu
clear, 

Convictos de que os exitos ja alcan~ados no coopera
c;iio cientifica entre os seus poises no campo dos usos 
pacificos do energia nuclear criam condic;oes propf
cias para uma cooperar;iio industrial nesse setor, 

Conscios de que semelhante cooperac;iio sera de pro
veito economico e cientifico para as duos Partes Con
tratantes, 

Tendo em vista as diretrizes para a coopera~iio indus
trial entre a Republica Federative do Brasil e a Repu
blica Federal do Alemanha no campo dos usos pad
ficas do energia nuclear, de 3 de outubro de 1974, 

Convieram no seguinte: 
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artigo I 

1) Dentro do quadro do presente Acordo, as Partes 
Contratantes fomentariio a cooperac;iio entre institui
c;oes de pesquisa cientrfica e tecno16gica e empresas 
dos dais poises, abrangendo o seguinte: 

Prospecc;Cio, extrar;iio e processamento de minerios de 
urania, bern como produr;iio de compostos de uronio; 

Produc;iio de reatores nucleares e de outras instalac;oes 
nucleares, bern como de seus componentes; 

Enriquecimento de urania e servir;os de enriquecimento; 

Produc;iio de elementos combustiveis e reprocessamen
to de combustiveis irradiados. 

2) A cooperac;iio acima referida obrange o intercom
bio das informac;oes tecnol6gicas necessaries. 

3) Tendo em vista a importancia que o financiamen
to, inclusive a concessiio de creditos, tern para a coo
perac;iio acima referida, as Partes Contratantes esfor
c;ar-se-iio para que, no quadro das disposir;oes vigentes 
nos dais poises, as operor;oes de financiamento e cre
dito sejam realizadas nos melhores condic;oes possi
veis. 

artigo II 

As Partes Contratontes decloram-se portidarias do prin
cipia do niio-proliferac;iio de armas nucleores. 

artigo Ill 

1) A pedido de urn exportador, coda uma das Partes 
Controtantes concedera, no ambito das respectivas dis
posic;oes legais em vigor, autorizac;oes de exportac;iio 
para o fornecimento de material fertil e fissil espe
cial, de equipamentos e de materiais destinados au 
preparados para a produc;iio, utilizac;iio au processa
mento de material fissil especial, bern como para a 
transmissiio das respectivas informar;oes tecnol6gicas, 
para o territ6rio do outra Porte Contratante. 

2) Tal fornecimento ou tron5missiio pressupoe que, 
com relac;iio a Parte Contratoote importadora, tenha 
sido concluido urn acordo sobre salvaguordas com a 
Agencia lnternacional de Energia Atomica, asseguran
do que esses materiais, equipamentos e instalac;oes nu
cleares e o material fertil e fissil especial nelas produ
zido, processado au utilizado, bern como as respecti
vas informoc;oes tecnol6gicas, niio sejam usados para 
ormas nucleares au outros explosivos nucleares. 

artigo IV 

1) Os materiois, equipamentos e instalac;oes nuclea
res exportados, bern como as respectivas informac;oes 
tecno16gicas transmitidas, do territ6rio de uma Parte 
Contratante para o territ6rio do outra Parte Contra
tante, poderiio ser exportados, reexportados au trans
mitidas dos territ6rios das Partes Contratantes para 
terceiros poises niio detentores de armas nucleares a 
1.0 de janeiro de 1967, s6 quando, com relac;iio ao 
pais importador, tiver sido concluido urn acordo sa
bre salvaguardas tal como previsto no artigo Ill. 

a) Os materiais, equipamentos e instalac;oes nuclea
res sensitivos exportados, bern como as respectivas in
forma~oes tecno16gicas transmitidas, do territ6rio de 
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uma Parte Contratante para o territ6rio da outra s6 
poderiio ser exportados, reexportados ou tronsmitidas 
para terceiros poises com o consentimento do Parte 
Contratante fornecedora. 

3) Sao materiois, equipamentos e instala~oes nuclea
res sensitives: 

a) Urania enriquecido com urania 235 acima 
de vinte por cento (20%), urania 233 e 
plutonic, exceto quantidades diminutas des
ses materiais, necessaries, par exemplo, pa· 
ra fins de laborat6rio; 

b) Usinas de produ~ao de elementos combustl
veis, quando utilizadas para a produ~iio de 
elementos combustiveis que contenham ma
terial referido no alrnea a); 

c) Usinas de reprocessomento de elementos 
combustlveis irradiados; 

d) Usinos de enriquecimento de urania. 

artigo V 

1) Coda Parte Contratante tamara as providencios 
necessaries para garanti r a prote~iio flsica dos mate
ria is, equipamentos e instala~oes nucleares no seu 
territ6rio, bern como no coso de transporte dos mes
mos entre os territ6rios das Partes Contratantes e para 
terceiros poises. 

2) Essas providencias deveriio ser de tal natureza 
que, na medida do posslvel, evitem donas, acidentes, 
furtos, sabotagens, roubos, desvios, prejulzos, trocas 
e outros riscos. 

3) As Partes Contratantes entender-se-iio sabre as 
providencias adequadas para os fins acima. 

artigo VI 

A Comissao Mista institulda pelo Acordo sabre Coope
ra~ao nos Setores do Pesquisa Cientlfica e do Desen
volvimento Tecnol6gico levara devidamente em canto 
as atividades previstas no quadro do presente Acordo 
e faro, quando for o coso, propostas relatives ao pros
seguimento de sua implementa~iio. 

artigo VII 

A pedido de uma delas, as Partes Contratantes entre
roo em consultas sobre a implementa~ao do presente 
Acordo e, quando for o coso, em negocia~oes para sua 
revisao. 

artigo VIII 

1) As Partes Contratantes empenhar-se-iio para so
lucionar divergencies sabre a interpreta~iio do pre
sente Acordo por via diplomatica. 

2) Quando as divergencies nao puderem ser solucia
nadas do maneira acima, adotar-se-a o processo de 
arbitragem previsto no Artigo X do Acordo sabre a 
Entrada de Navios Nucleares em Aguas Territoriais 
Brasileiras e sua Estada em Portos Brasileiros, conclul
do entre as Partes Contratantes em 7 de junho de 
1972. 

artigo IX 

As obriga~oes da Republica Federal da Alemanha de
correntes dos tratados que institulram a Comunidade 
Economica Europeia e a Comunidade Europeia de Ener
gia Atomica nao serao afetadas pelo presente Acordo. 

artigo X 

0 presente Acordo oplicor-se-a tambem ao "Land" 
Berlim, desde que o Governo do Republica Federal da 
Alemanha nao apresente declara~ao em contrario ao 
Governo do Republica Federative do Brasil ate tres 
meses ap6s a entrada em vigor do presente Acordo. 

artigo XI 

1) 0 presente Acordo entrora em vigor, por troca de 
notas, tao cedo quanta posslvel. 

2) A vigencia do presente Acordo sera de quinze 
anos, contados a partir do dia fixado nos notas fro
codas conforme o item 1) acima, e prorrogar-se-a 
tacitamente por perlodos de cinco anos, desde que 
nao seja denunciado par uma das Partes Contratantes 
pelo menos doze meses antes de sua expira~iio. 

3) As medidas de salvaguardas e de prote~iio flsica, 
necessaries em decorrencia do presente Acordo, niio 
seriio afetadas pela expiro~iio do mesmo. 

instrumento dos govemos do brasil 
e da rfa relativo a implementa~iio do 
acordo sobre coopera~iio no campo dos usos 
pacificos da energia nuclear 
(protocolo industrial complementar) 

De acordo com o Artigo I do Acordo de Coopera~iio 
sabre os Usos Pacificos do Energia Nuclear, assinado 
em 27 de junho de 1975, os Governos da Republica 
Federal do Alemanha e do Brasil promoveriio urn Pro
grama de Coopera~iio, como referido no paragrafo 
acima mencionado. 

Para implementor este programa, a Nuclebras, por 
urn lado, e companhias privadas e bancos do Republica 
Federal do Alemonho, envolvidos no coopera~iio pre
vista, realizaram em reunioes havidas na Republica 
Federal da Alemanha e no Brasil, a elabora~ao das 
Di retrizes Especificas para as negocia~oes dos acordos 
e contratos comerciais especificos, em coda uma das 
areas de coopera~ao prevista. 

As Di retrizes Especlficos anexadas a este instrumento 
cobrem as seguintes areas: 

Anexo 1 - Prospec~iio, pesquisa, desenvolvimento, mi
nera~ao e explora~iio de dep6sitos de urania no Bra
sil, bern como a produ~iio de concentrados e compostos 
de urania natural. 

Anexo 2 - Enriquecimento de urania 

2. 1 Usina de demonstra~iio no Brasil 

2. 2 Programa con junto de tecnologia no Re
publica Federal da Alemanha 
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Anexo 3 - Industria de reatores nucleares 

3. 1 Equipamentos para usinas nucleares 

3. 2 Companhia de engenharia nuclear 

3. 3 Companhia de componentes pesados 

3.4 Fabrica~iio e suprimento de elementos 
combustiveis nucleares 

Anexo 4 - Reprocessamento de combustive! irradiado 

Anexo 5 - Financiamento 

Os dois Governos consideram as Diretrizes Especlficas 
como sendo coerentes com e implementativas do Pro
grama de Coopera~iio referido no Paragrafo 1.0 do 
Artigo I do Acordo, desta maneira detalhando melhor 
o Programa de Coopera~iio Industrial, como acordado 
em Brasilia, a 3 de outubro de 1974, que permanece 
valido, sujeito as provisoes das Diretrizes Especlficas. 

Em conformidade com o Artigo I do Acordo, o Go
verna do Republica Federal do Alemanha, de urn lado, 
e o Governo brasileiro, do outro lado, aprovam as 
Diretrizes Especlficas no que concerne aos seus res
pectivos direitos e obriga~oes no implementa~iia do 
coopera~iio prevista. 

Outrossim, por este instrumento e declarado e confir
mado 

- pelo Governo do Brasil, que faro tudo o que 
for necessaria para a implementa~iio dos entendimen
tos de 13 de maio de 1975 a respeito de servi~os de 
enriquecimento de urania, atraves do Nuclebras e, 
em conformidade com a Lei n.0 6.189/74, do conceito 
de comercializa~iio e exporta~iio, como exposto no 
Artigo 7.0 , do Anexo 4, do Programa de Coopera~ao 
Industrial, de 3 de outubro de 1974, especialmente 
que os produtos do Companhia Conjunta Nuclebras
Urangesellschaft possam ser vendidos a Nuclebras pe
los melhores pre~os existentes no mercado e que as 
exporta~oes como especificadas no Artigo 7.0 d, do 
Anexo 4 do Programa de 3 de outubro, sejam feitas 
pela Nuclebras a Urangesellschaft sob a forma mais 
nobre possivel e pelos melhores pre~os existentes no 
mercado. 

- pelo Governo do Republica Federal do Alemanha, 
que fora tudo o que for necessaria para tornar dispo
nlveis as licen~as e patentes de propriedade do Ge
sellschaft fur Kernforschung Karlsruhe, no medida das 
necessidades do coopera~iio considerada nos Anexos 
2 (Enriquecimento de Uronio) e 4 (Reprocessamento) a 
esta Declara~iio e para implementa~iio dos entendi
mentos de 13 de maio de 1975 sabre servi~os de enri
quecimento de uronio. 

Consistentemente com o Artigo I do Acordo, e objetivo 
geral do Programa de Coopera~iio entre a Republica 
Federal do Alemanha e o Brasil a implanta~iio no 
Brasil de uma capacidade industrial em todas as areas 
do usa paclfico do energia nuclear e a necessaria 
tronsferencio de tecnologia, bern como umo contribui
~iio para 0 otendimento do demando de uronio do 
Republica Federal do Alemanho. 

158 

troca de notas relativas a interpreta~iio do 
artigo 9 do acordo sobre coopera~iio no campo 
dos usos pacificos da energia nuclear 

A Sua Excelencio o Senhor Hans Dietrich Genscher, 
Ministro dos Neg6cios Estrangeiros do Republica 
Federal do Alemanha. 

Senhor Ministro, 

Acuso recebimento do Nota datado de 27 de junho de 
1975, cujo texto em portugues e o seguinte: 

"Senhor Ministro, 

Com referencia ao Acordo de Coopera~iio no Compo 
dos Usos Paclficos do Energia Nuclear entre os nossos 
dais Governos, assinado hoje, tenho a honro de de
clarer, em nome do Governo do Republica Federal do 
Alemanha, o seguinte: 

0 Artigo 9 do Acordo reconhece que as obriga~oes 
do Republica Federal do Alemanha decorrentes dos 
tratados que instituirom a Comunidade Economico Eu
ropeio e a Comunidade Europeia de Energio Atomico 
niio sao afetodas pelo referido Acordo. A conseqGencio 
desse Artigo, com rela~iio oo por6grafo 2.0 do Artigo 
4, e a de que niio sera necessaria o consentimento 
do Governo brasileiro para a exporto~iio e reexpor
ta~iio de materiais, equipamentos e instola~oes nu
cleares sensitives, bern como para a transmissiio dos 
respectivas informa~oes tecnol6gicas para terceiros 
poises, quando o terceiro pals for membra das Co
munidades Europeias. 

Permita-me apresentar a Vossa Excelencio os protestos 
de minho mais alta considero~iio. 

Hans Dietrich Genscher" 

Em resposta, tenho a honra de informer Vossa Exce
lencia de que o Governo brasileiro concordo com os 
termos do Nota acima tronscrito. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vosso Exce
lencia os protestos de minho mais alta considera~iio. 

Antonio F. A:zeredo da Silveira 
Ministro de Estodo das Rela~oes Exteriores 

ajuste complementar, por troca de 
notas, sobre empresas de transporte 

A Sua Excelencio o Senhor Hans Dietrich Genscher, 
Ministro dos Neg6cios Estrangeiros do Republica Fe
deral do Alemanho. 

Senhor Ministro, 

Acuso recebimento do Nota datado de 27 de junho 
de 1975, cujo texto em portugues e o seguinte: 

"Senhor Ministro, 

Com referencia oo Acordo de Coopera~ao no Campo 
dos Usos Pacificos do Energia Nuclear entre nossos 
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dois Governos, assinado hoje, tenho a honra de pro
par, em nome do Governo do Republica Federal da 
Alemanha, o seguinte ojuste complementor a esse 
Acordo: 

No transporte de pessoas e bens vinculado a execu~iio 
do Acordo, uma Parte Contratante niio excluira nem 
criar6 obstaculos a participa~iio com igualdade de di
reitos das empresas de transporte regulares do outra 
Parte Contratante, e concedera, quando necessaria, as 
autoriza~oes para a realiza~iio do referido transporte. 
Coso o Governa do Republica Federative do Brasil con
corde com a presente proposta, tenho a honra de pro
par que esta Nota e a de respasta de Vossa Exceli!ncia 
em que se expresse a concordoncia de seu Governo 
constituem urn Ajuste entre nossos dois Governos, que 
entrar6 em vigor no mesma data do Acordo de Coo
pera~iio e sera parte integrante do mesmo. 

Permita-me, Senhor Ministro, apresentar a Vossa Exce
lencia os protestos de minha mais alta considera~iio. 
Hans Dietrich Genscher". 

Em resposta, tenho a honra de informer Vossa Excelim
cia de que o Governo brasileiro concorda com as ter
mos do Nota acima transcrita. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lencia os protestos de minha mais alta considera~iio. 

Antonio F. A:r:eredo da Silveira 
Ministro de Estado das Rela~oes Exteriores do 
Brasil 

brasil e rfa regulam 
tributa~ao sobre renda e capital 

Acordo entre o Brasil e a Republica Federal da Ale
manha para Evitar a Dupla Tributa~ao em Materia de 
lmpostos sobre a Renda e o Capital, assinado em Bonn, 
em 27 de junho de 1975, pelo Chanceler A:r:eredo da 
Silveira e pelo Ministro dos Negocios Estrangeiros da 
RFA, Hans Dietrich Genscher. 

artigo I 

pessoas visadas 

0 presente Acordo se aplica as pessoas residentes de 
urn ou de ambos os Estados Contratantes. 

artigo II 

impostos visados 

1 . Os impastos aos quais se aplica o presente Acor 
do sao: 

a) no coso do Republica Federal do Alemanha: 

o impasto de renda (Einkommen
steuer) incluindo a sobretaxa (Ergan
zungsabgabe) respective; 

o impasto de sociedade (Korper
schaftsteuer) incluindo a sobretaxa 
(Erganzungsabgabe) respective; 

o impasto de capital (Vermogensteuer) 
e o impasto comercial (Gewerbe
steuer), (doravante referido como "im
pasto alemiio"); 

b) no coso do Brasil: 

o impasto federal de renda (federal 
income tax), com exclusiio das inci
dencias sabre remessas excedentes e 
atividades de menor importoncia (do
ravante referido como "impasto bra
sileiro"); 

2. Este Acordo tomb em sera aplicavel a quaisquer 
impastos identicos au substancialmente semelhantes 
que forem posteriormente criados, seja em adi~iio aos 
impastos existentes, seja em sua substitui~iio. As au
toridades competentes dos Estados Contratantes no
tificar-se-iio mutuamente, se necessaria, de qualquer 
modifica~iio significative que tenha ocorrido em suas 
respectivas legisla~oes tributaries. 

3. As disposi~oes do presente Acordo em materia de 
tributa~iio do renda ou do capital aplicam-se igual
mente ao impasto comercial alemiio, calculado em 
base diverse daquela do renda ou do capital. 

artigo Ill 

defini~iies gerais 

1 . No presente Acordo, a niio ser que o contexte im
ponha interpreta~iio diferente: 

a) o termo "Brasil" designa a Republica Fe
derative do Brasil; 

b) as expressoes "urn Estado Contratante" e 
"o outro Estado Contratante" designam a 
Republica Federal do Alemanha ou o Bra
si I, consoante o contexte, e, quando usadas 
em sentido geografico, o territorio no qual 
se aplicar a legisla~iio tributaria de urn 
Estado Contratante; 

c) o terma "pessoa" designa uma pessoa fl. 
sica e uma sociedade; 

d) o termo ''sociedade" designa qualquer pes
sao jurldica au qualquer entidade que, para 
fins tributaries, seja considerada pessoa 
juridica; 

e) as expressoes "residente de urn Estado Con
tratante" e "residente do outro Estado 
Contratante" designam uma pessoa residente 
do Republica Federal do Alemanha au uma 
pessoa residente do Brasil, consoante o 
contexte; 

f) as expressoes "empresa de urn Estado Con
tratante" e "empresa do outro Estado 
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Contratante" designam, respectivamente, 
uma empresa explorada por um residente 
de um Estado Contratante e uma empresa 
explorada por um residente do outro Estado 
Contratante; 

g) o termo "nacional" designa: 

aa) com rela~iio a Republica Federal da 
Alemanha, qualquer cidadiio alemiio 
nos termos do artigo 116, par6gra
fo 1, da Constitui~iio da Republica 
Federal da Alemanha e quaisquer 
pessoas jurldicas, sociedades de pes
soas e associa~oes constitufdas de 
acordo com as leis em vigor no 
Republica Federal da Alemanha; 

bb) com rela~iio ao Brasil, todas as pes
soas ffsicas que possuam a nacio
nalidade brasileira e todas as pes
soas jurldicas, sociedades de pessoas 
e associa~oes constitufdas de acor
do com as leis em vigor no Brasil; 

h) a expressiio "autoridade competente" de
signa: 

aa) na Republica Federal da Alemanha: 
o Ministro Federal das Finan~as; 

bb) no Brasil: o Ministro da Fazenda, o 
Secret6rio da Receita Federal (Sec
retary of Federal Revenue) ou seus 
representantes autorizados. 

2 0 Para a aplica~iio do presente Acordo por um Es
tado Contratante, qualquer expressiio que niio se en
contre de outro modo definida ter6 o significado que 
lhe e atribufdo pela legisla~iio desse Estado Contra
tante relativa aos impastos que sao objeto do pre
sente Acordo, a niio ser que o contexto imponha in
terpreta~iio diferenteo 

artigo IV 

domicilio fiscal 

1 0 Para os fins do presente Acordo, a expressiio "re
sidente de um Estado Contratante" designa qualquer 
pessoa que, em vi rtude do legisla~iio desse Estado, 
esteja ai sujeita a impasto em raziio de seu domicllio, 
de sua residencia, de sua sede de dire~iio ou de qual
quer outro criteria de natureza an61oga o 

2 o Quando, por for~ a das disposi~oes do par6gra
fo 1, uma pessoa fisica for residente de ambos os Esta
dos Contratantes, a situa~iio ser6 resolvida de acordo 
com as seguintes regras: 
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a) Esta pessoa ser6 considerada residente do 
Estado Contratante em que disponha de uma 
habita~iio permanente 0 Se dispuser de 
uma habita~iio permanente em ambos os 
Estados Contratantes, sera considerada co
mo residente do Estado Contratante com o 
qual suas liga~oes pessoais e economicas 
sPi"m mais estreitas (centro de interesses 
vitais); 

b) Se o Estado Contratante em que tern o cen
tro de seus interesses vitais niio puder ser 
determinado, ou se niio dispuser de uma 
habita~iio permanente em nenhum dos Es
tados Contratantes, ser6 considerada como 
residente do Estado Contratante em que 
permanecer habitualmente; 

c) Se permanecer habitualmente em ambos os 
Estados Contratantes ou se niio permanecer 
habitualmente em nenhum deles, sera con
siderada como residente do Estado Contra
tante de que for nacianal; 

d) Se for nacional de ambos os Estados Con
tratantes ou se niio for nacional de nenhum 
deles, as autoridades competentes dos Es
tados Contratantes resolveriio a questiio de 
comum acordoo 

3 o Quando, em vi rtude das disposi~oes do par6grafo 
1, uma pessoa que niio seja urn a pessoa fisica for 
urn residente de ambos os Estados Contratantes, sera 
considerada como residente do Estado Contratante em 
que estiver situada a sua sede de di re~iio efetivao 

artigo V 

estabelecimento permanente 

1 o Para os fins do presente Acordo, a expressiio "es
tabelecimento permanente" designa uma instala~iio fi
xa de neg6cios em que a empresa exer~a toda ou parte 
de sua atividadeo 

2 o A expressiio "estabelecimento permanente" abran
ge especialmente: 

a) uma sede de dire~iio; 

b) uma sucursal; 

c) um escrit6rio; 

d) uma f6brica; 

e) uma oficina; 

f) uma mina, uma pedreira ou qualquer outro 
local de extra~iio de recursos naturais; 

g) um canteiro de constru~iio ou de montagem 
cuja dura~iio exceda doze meseso 

3 0 A expressiio "estabelecimento permanente" niio 
abrange: 

a) a utiliza~iio de instala~oes unicamente para 
fins de armazenagem, exposi~iio e entrega 
de bens ou mercadorias pertencentes a em
presa; 

b) a manuten~iio de um estoque de bens ou 
mercadorias pertencentes a empresa unica
mente para fins de armazenagem, exposi~iio 
ou entregQ; 

c) a manuten~iio de um estoque de bens ou 
mercadorias pertencentes a empresa unica
mente para fins de transforma~iio por 
outra empresa; 
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d) a manuten~ao de uma instala~ao fixa de 
neg6cios unicamente para fins de comprar 
bens ou mercadorias ou obter informa~oes 
para a empresa; 

e) a manuten~iio de uma instala~ao fixa de 
neg6cios unicamente para fins de publici
dade, fornecimento de informa~oes, pes
quisas cientfficas ou atividades an61ogas 
que tenham carater preparat6rio ou auxi
liar para a empresa. 

4. Uma pessoa que atue num Estado Contratante par 
conta de uma empresa do outro Estado Contratante -
e desde que niio seja urn agente que goze de urn 
status independente contemplado no paragrafa 5 -
sera considerada como "estabelecimento permanente" 
no primeiro Estado, se tiver, e exercer habitualmente 
naquele Estado, autoridade para concluir contratos em 
nome do empresa, a nao ser que suas atividades sejam 
limitadas a compra de bens ou mercadorias para a 
empresa. 

Todavia, uma sociedade de seguros de urn Estado Con
tratante sera considerada como tendo urn estabeleci
mento permanente no outro Estado Contratante, desde 
que, atraves de urn representante, nao inclufdo entre 
as pessoas mencionadas no paragrafo 5 abaixo, rece
ba premios ou segure riscos nesse outro Estado. 

5. Uma empresa de urn Estado Contratante naa sera 
considerada como tendo urn estabelecimento perma
nente no outro Estado Contratante pelo simples fato 
de exercer a sua atividade nesse outro Estado por in
termedio de urn corretor, de urn comissario geral ou 
de qualquer autro agente que goze de urn status 
independente, desde que essas pessoas atuem no ambi
to de suas atividades normais. 

6. 0 fato de uma sociedade residente de urn Estado 
Contratante controlar ou ser controlada por uma so
ciedade residente do outro Estado Contratante, ou que 
exer~a sua atividade nesse outro Estado (quer seja 
atroves de urn estabelecimento permanente, quer de 
outro modo) nao sera, par si s6, bastante para fazer 
de qualquer dessas sociedades estabelecimento perma
nente do outra. 

7. Uma empresa de urn Estado Contratante sera con
siderada como tendo urn estabelecimento permanente 
no outro Estado Contratante se exercer nesse Estado 
Contratante a ativi dade de fornecer servi~os de ar
tistes ou desportistas mencionados no Artigo XVII. 

artigo VI 

rendimentos de hens imobilicirios 

1 . Os rendimentos de bens imobiliarios sao tribut6-
veis no Estado Contratante em que esses bens esti
verem situados. 

2. a) a expressiio "bens imobili6rios", com ressalva 
das disposi~oes das aHneas b) e c) abaixo, e definida 
de acordo com a legisla~ao do Estado Contratante em 
que as bens em questiio estiverem situados; 

b) a expressiio "bens imobili6rios" compreende, em 
qualquer coso, as acess6rios do propriedade imobili6-

ria, o gado e o equipamento utilizados nos explora
~oes agrfcolas e florestais, os direitos a que se apli
cam as disposi~oes do direito privado relativas a pro
priedade territorial, o usufruto de bens imobili6rios e 
as direitos aos pagamentos vari6veis au fixos pela 
explora~ao, au concessiio do explora~ao, de jazidas mi
nerais, fontes e outros recursos naturais; 

c) os navios, boreas e aeronaves nao sao conside
rados bens imobili6rios. 

3. 0 disposto no par6grafo 1 aplica-se aos rendimen
tos derivados do explora~ao direta, da loca~iio, do 
arrendamento au de qualquer outra forma de explora
~ao de bens imobili6rios. 

4. 0 disposto nos par6grafos 1 e 3 aplica-se igual
mente aos rendimentos de bens imobili6rios de uma 
empresa, assim como aos rendimentos de bens imo
biliarios que sirvam para o exercfcio de uma profis
siio liberal. 

artigo VII 

Iueras das empresas 

1 . Os Iueras de uma empresa de urn Estado Contra
tante s6 sao tributaveis nesse Estado, a nao ser que 
a empresa exer~a sua atividade no outro Estado Con
tratante por meio de urn estabelecimento permanente 
of situado. Se a empresa exercer sua atividade na 
forma indicada, seus Iueras serao tribut6veis no outro 
Estado, mas unicamente na medida em que forem atri
buiveis a esse estabelecimento permanente. 

2. Quando uma empresa de urn Estado Contratante 
exercer sua atividade no outro Estado Contratante atra
ves de urn estabelecimento permanente ar situado, 
serao atribuidos em coda Estado Contratante a esse 
estabelecimento permanente os Iueras que obteria se 
constituisse uma empresa distinta e separada, exer
cendo atividades identicas au similares, em condi
~oes identicas ou similares, e transacionando com ab
soluta independencia com a empresa de que e urn 
estabelecimento permanente. 

3. No c6lculo dos lucros de urn estabelecimento per
manente, e permitido deduzir as despesas que tiverem 
sido feitas para a consecu~ao dos objetivos do esta
belecimento permanente, incluindo as despesas de di
re~iio e os encargos gerais de administra~iio assim 
realizados. 
4. Nenhum lucro sera atribuido a urn estabelecimen
to permanente pelo simples fato de comprar bens ou 
mercadorias para a empresa. 

5. Quando as lucros compreenderem elementos de 
rendimentos tratados separadamente nos outros arti
gos do presente Acordo, as disposi~oes desses artigos 
nao serao afetadas pelo presente artigo. 

artigo VIII 

navega~iio maritima e aerea 

1 . Os lucros provenientes do explora~ao, no tr6fego 
internacional, de navios ou aeronaves, s6 sao tribut6-
veis no Estado Contratante em que estiver situada a 
sede do dire~iio efetiva do empresa. 
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2. Se a sede da di re~ao efetiva da empresa de na· 
vega~ao maritima se situar a bordo de um navio, 
esta sede sera considerada situada no Estado Contra
tante em que se encontre o porto de registro desse 
navio, ou, na ausencia de porto de registro, no Estado 
Contratante em que resida a pessoa que explore o 
navio. 

artigo IX 

empresas assocladas 

Quando: 

a) uma empresa de um Estado Contratante 
participar direta ou indiretamente da dire
~ao, controle ou capital de uma empresa 
do outro Estado Contratante, ou 

b) as mesmas pessoas participarem direta ou 
indiretamente da dire~ao, controle ou ca
pital de uma empresa de um Estado Contra
tante e de uma empresa do outra Estado 
Contratante, 

e, em ambos os casos, as duos empresas estiverem 
ligadas, nos suas rela~iies comerciais ou financeiras, 
por condi~iies aceitas ou impostas que difiram das 
que seriam estabelecidas entre empresas independen
tes, os lucros que, sem essas condi~iies, teriam sido 
obtidos por uma das empresas, mas nao o foram por 
causa dessas condi~iies, podem ser inclufdos nos Iu
eras dessa empresa e tributados como tal. 

artigo X 

dividendos 

1 . Os dividendos pagos por uma sociedade residente 
de um Estado Contratante a um residente do outro 
Estado Contratante sao tributaveis nesse outro Estado. 

2. Todavia, esses dividendos podem ser tributados 
tambem no Estado Contratante onde reside a socieda
de que os paga, e de acordo com a legisla~ao desse 
Estado, mas o impasto assim estabelecido nao podera 
exceder 15% do montante bruto dos dividendos. 

Este paragrafo nao afetara a tributa~ao da sociedade 
com referenda aos lucros que deram origem aos di
videndos pagos. 
3. Noo obstante as disposi~iies do paragrafo 2, o 
impasto alemao sobre dividendos pagos a uma socie
dade residente da Brasil por uma sociedade residente 
da Republica Federal da Alemanha, de cujo capital no 
minimo 25% perten~am, direta ou indiretamente, a 
primeira sociedade ou a ela juntamente com outras 
pessoas que a controlem ou que estejam sob controle 
comum, nao podera exceder 25,75% do montante bru
to desses dividendos, desde que a allquota do impasto 
de renda alemao de sociedades incidente sobre lucros 
distribuidos seja inferior aquele incidente sobre Iu
eras nao distribuldos e que a diferen~a entre essas duos 
ali quotas seja de 15 pontos percentuais ou mais. 

4. 0 disposto nos paragrafos 1, 2 e 3 nao se aplica 
se o beneficiario dos dividendos, residente de um Esta
do Contratante, tiver, no outro Estado Contratante de 
que e residente a sociedade que paga os dividendos, 

162 

um estabelecimento permanente a que estiver efetiva
mente ligada a participa~ao geradora dos dividendos. 
Neste coso, serao aplicaveis as disposi~iies do Artigo 
VII. 

5. 0 termo "dividendos", usa do no presente Artigo, 
designa os rendimentos provenientes de a~iies ou di
reitos de frui~ao, a~iies de empresas mineradoras, par
tes de fundador ou outros direitos de participa~ao em 
lucros, com exce~ao de creditos, bem como rendimen
tos de outras participa~oes de capital assemelhados aos 
rendimentos de a~iies pela legisla~ao tributaria do 
Estado Contratante em que seja residente a sociedade 
que os distribuir. 

6. Quando um residente da Republica Federal da 
Alemanha tiver um estabelecimento permanente no 
Brasil, esse estabelecimento permanente podera ar es
tar sujeito a um impasto retido na fonte de acordo 
com a legisla~ao brasileira. Todavia, esse impasto 
nao podera exceder l5% do montante bruto dos Iu
eras do estabelecimento permanente determinado ap6s 
o pagamento do impasto de renda de sociedades re
ferente a esses lucros. 

7. Quando uma sociedade residente de um Estado 
Contratante receber lucros ou rendimentos provenien
tes do outro Estado Contratante, esse outro Estado nao 
podera tributor os dividendos pagos pela sociedade a 
pessoas nao residentes desse outro Estado, ou sujeitar 
os lucros ntio distribuidos da sociedade a um impasto 
sobre lucros nao distribuldos, mesmo se os dividendos 
pagos ou os lucros nao distribuidos consistirem total 
ou parcialmente de lucros ou rendimentos provenientes 
desse outro Estado. 

8. A limita~ao da allquota do impasto prevista nos 
paragrafos 2 e 6 nao se aplicara aos dividendos ou 
lucros pagos ou remetidos antes de primeiro de ja
neiro de 1978. 

artigo XI 

juros 

1 . Os juros provenientes de um Estado Contratante e 
pagos a um residente do outro Estado Contratante 
sao tributaveis nesse outro Estado. 

2. Todavia, esses juros podem ser tributados no Es
tado Contratante de que provem, e de acordo com a 
legisla~ao desse Estado, mas o impasto assim estabe
lecido nao podera exceder: 

a) 10% do montante bruto dos juros se o 
beneficiario for um Banco e se o empresti· 
mo for concedido por um perlodo de no mf
nimo sete anos e relacionado com a compra 
de equipomento industrial; com estuda, 
compra e instala~ao de unidades industriais 
ou cientrficas, bem como com o financia
mento de obras publicas; 

b) 15% do montante bruto dos juros em to
dos os demais casos. 

3. Nao obstante o disposto no par6grafo 2, os juros 
provenientes de um Estado Contratante e pagos ao 
Governo do outro Estado Contratante, a uma sua sub-
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divisiio polftica ou qualquer agenc1a (inclusive uma 
institui~iio financeira) de propriedade exclusive da
quele Governo, ou subdivisiio politico, sao isentos de 
impasto no primeiro Estado Contratante. 

4. 0 termo "juros", usado no presente artigo, com
preen de rendimentos da divida publica, de titulos ou 
debentures, acompanhados ou niio de garantia hipo
tec6ria ou de c16usula de participa~iio nos Iueras, e 
de cn)ditos de qualquer natureza, bem como qualquer 
outro rendimento que pela legisla~iio tribut6ria do 
Estado Contratante de que provenham sejam asseme
lhados aos rendimentos de importfmcias emprestadas. 

5. 0 disposto nos par6grafos 1 e 2 niio se aplica 
se o benefici6rio dos juros, residente de um Estado 
Contratante, fiver, no outro Estado Contratante de que 
provenham os juros, um estabelecimento permanente 
ao qual se ligue efetivamente a cn)dito gerador dos 
iuros. Neste coso, aplicar-se-6 o disposto no Artigo 
VII. 

6. A limita~iio estabelecida no paragrafo 2 niio se 
aplica aos juros provenientes de um Estado Contratante 
e pagos a um estabelecimento permanente de uma 
empresa do outro Estado Contratante situado em um 
tercei ro Estado. 

7. Os juros seriio considerados provenientes de um 
Estado Contratante quando o devedor for o proprio Es
tado, uma sua subdivisiio politico ou um residente 
desse Estado. No entanto, quando o devedor dos juros, 
residente ou niio de um Estado Contratante, fiver num 
Estado Contratante um estabelecimento permanente 
pelo qual haja sido contraida a obriga~iio que do ori
gem aos juros e coiba a esse estabelecimento perma
nente o pagamento dos juros, esses juros seriio con
siderados provenientes do Estado Contratante em que 
o estabelecimento permanente estiver situado. 

8. Se, em conseqliencia de rela~iies especiais exis
tentes entre o devedor e o credor, ou entre ambos 
e tercei ros, o montante dos juros pagos, tendo em con
to 0 credito pelo qual sao pagos, exceder aquele que 
seria acordado entre o devedor e o credor no ausencia 
de tais rela~iies, as disposi~iies deste Artigo se apli
cam apenas a este ultimo montante. Neste coso, a 
parte excedente dos pagamentos sera tribut6vel con
forme a legisla~iio de coda Estado Contratante e tendo 
em conta as outras disposi~iies do presente Acordo. 

artigo XII 

royalties 

1 . Os royalties provenientes de um Estado Contra
tante e pagos a um residente do outro Estado Con
tratante sao tribut6veis nesse outro Estado. 

2. Todavia, esses royalties podem ser tributados no 
Estado Contratante de que provem, e de acordo com 
a legisla~iio desse Estado, mas o impasto assim esta
belecido niio poder6 exceder: 

a) 25% do montante bruto dos royalties pro
venientes do uso ou do concessiio do usa 
de marcos de industria ou comercio; 

b) 15% em todos os demo is casas. 

3. 0 termo royalties empregado neste artigo design a 
as remunera~iies de qualquer natureza pagas pelo usa 
ou pela concessiio do usa de um direito de autor sa
bre uma obra liter6ria, ortistica ou cientifica (inclusi
ve os filmes cinematogr6ficos, filmes au fitas de gra
va~iio de programas de televisiio ou radiodifusiio), 
qualquer patente, marcos de industria ou comercio, de
senho ou modelo, plano, formula ou processo secretos, 
bem como pelo uso ou pela concessiio do uso de um 
equipamento industrial, comercial ou cientifico e por 
informa~iies correspondentes a experiencia adquirida 
no setor industrial, comercial ou cientlfico. 

4. Os royalties seriio considerados provenientes de 
um Estado Contratante quando o devedor for o proprio 
Estado, uma sua subdivisoo polftica, uma autoridade 
local ou um residente desse Estado. Todavia, quando 
o devedor dos royalties, seja ou niio residente de um 
Estado Contratante, tiver num Estado Contratante um 
estabelecimento permanente em rela~iio ao qual 
haja sido contraida a obriga~iio de pagar as royalties 
e coiba a esse estabelecimento permanente o pogo
menta desses royalties, seriio eles considerados pro
venientes do Estado Contratante em que o estabeleci
mento permanente estiver situado. 

5. As disposi~iies dos par6grafos 1 e 2 niio se apli
cam quando o benefici6rio dos royalties, residente de 
um Estado Contratante, tiver, no outro Estado Contra
tante de que provem os royalties, um estabelecimento 
permanente ao qual estiio ligados efetivamente o di
reito ou bem que deu origem aos royalties. Nesse coso, 
aplicar-se-6 o disposto no Artigo VII. 

6. Se, em conseqiiencia de rela~iies especiais exis
tentes entre o devedor e o credor, ou entre ambos e 
terceiros, o montante dos royalties pagos, tendo em 
COnta 0 USO, direito OU informo~iio pelo qual e pogo, 
exceder aquele que seria acordado entre o devedor e 
o credor no ausencia de tais rela~iies, as disposi~iies 
deste artigo siio aplicaveis apenas a este ultimo mon
tante. Nesse coso, a parte excedente dos pagamentos 
sera tributavel conforme a legisla~iio de coda Estado 
Contratante, e tendo em canto as outras disposi~iies 
do presente Acordo. 

7. A limita~iio do aliquota do impasto prevista no 
paragrafo 2b niio se aplicar6 aos royalties pagos 
antes de primeiro de janeiro de 1977, quando tais 
royalties forem pagos a um residente de um Estado 
Contratante que possua direta ou indiretamente, no 
minima 50 par cento do capital com direito a voto 
do sociedade que pogo esses royalties. 

artigo XIII 

ganhos de capital 

1. Os ganhos provenientes do aliena~iio de bens imo
biliarios, conforme siio definidos no paragrafo 2 do 
artigo VI, siio tributaveis no Estado Contratante em 
que esses bens estiverem situados. 

2. Os ganhos provenientes do aliena~iio de bens 
mobiliarios que fa~am parte do ativo de um estabe
lecimento permanente que uma empresa de um Estado 
Contratante possua no outro Estado Contratante, au 
de bens mobiliarios constitutivos de uma instala~iio 
fixa de que disponha um residente de um Estado Con-
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tratante no outro Estado Contratante para o exerc1C1o 
de uma profissao liberal, incluindo ganhos provenientes 
do aliena~ao desse estabelecimento permanente (isola
do ou com o conjunto do empresa) ou dessa instala
~ao fixa, sao tributaveis no outro Estado. No entanto, 
as gonhos provenientes do aliena~ao de navios ou ae
ronaves utilizados no tr6fego internacional e de bens 
mobiliarios pertinentes a explora~ao de tais navios ou 
aeronaves so sao tribut6veis no Estado Contratante em 
que estiver situada a sede do dire~ao efetiva do em
presa. 

3. Os ganhos provenientes do aliena~ao de quais
quer bens ou direitos diferentes dos mencionados nos 
paragrafo 1 e 2 sao tribut6veis em ambos OS Estados 
Contratantes. 

artigo XIV 

profissoes independentes 

1. Os rendimentos que urn residente de urn Estado 
Contratante obtenha pelo exerc!cio de uma profissao 
liberal au de outras atividades independentes de co
rater an61ogo so sao tribut6veis nesse Estado, a nao 
ser que o pagomento desses servi~os e atividades coiba 
a urn estabelecimento permanente situado no outro 
Estado Contratante au a uma sociedade residente des
se outro Estado. Nesse coso, esses rendimentos sao 
tribut6veis nesse outro Estado. 

2. A expressao "profissao liberal" abrange, em 
especial, as atividades independentes de car6ter cien
tifico, tecnico, liter6rio, artistico, educative e peda
g6gico, bern como as atividades independentes de 
medicos, advogados, engenheiros, arquitetos, dentistas 
e contadores. 

artigo XV 

profissoes dependentes 

1 . Com ressalva das disposi~aes dos Artigos XVI, 
XVIII, XIX, XX e XXI, as salaries, ordenados e outras 
remunera~oes similares que urn residente de urn Es
fado Contratante receber em razao de urn emprego 
serao fribut6veis somente nesse Estado, a nao ser 
que o emprego seja exercido no outro Estado Contra
tante. Se o emprego for ai exercido, as remunera~oes 
correspondentes sao tribut6veis nesse outro Estado. 

2. Nao obstante as disposi~oes do par6grafo 1, as 
remunera~oes que urn residenfe de urn Estado Contra
tante receber em fun~ao de urn emprego exerci do no 
outro Estado Contratante so sao tribut6veis no primei
ro Estado Sll: 
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a) o benefici6rio permanecer no outro Estado 
durante urn periodo ou periodos que nao 
excedam, no total, 183 dias do ano fiscal 
considerado; e 

b) as remunera~oes forem pagas por urn em
pregador au em nome de urn empregador, 
que nao seja residente do outro Estado; e 

c) o encargo das remunerac;oes nao couber a 
urn estabelecimento permanente au a uma 
instalac;ao fixa que o empregador tiver no 
outro Estado. 

3. Nao obstante as disposi~oes precedentes deste ar
tigo, as remunerac;oes relatives a urn emprego exercido 
a bordo de urn navio ou de uma aeronave em tr6fego 
internacional sao tribut6veis no Estado Contratante em 
que estiver situada a sede do di re~ao efetiva do em
presa. 

artigo XVI 

remunera~iies de dire~iio 

As remunera~oes de direc;ao e outras remunerac;oes 
similares que urn residente de urn Estado Contratante 
recebe no qualidade de membra do Conselho de Dire
tares ou de qualquer Conselho de uma sociedade resi
dente do outro Estado Contratante, sao tribut6veis 
nesse outro Estado. 

artigo XVII 

artistas e desportistas 

Nao obstante as outras disposic;oes do presente Acordo, 
os rendimentos que as profissionais de espet6culo, tais 
como artistes de teatro, de cinema, de radio ou de 
televisao e musicos, bern como OS que OS desportistas 
obtiverem pelo exercicio, nessa qualidade, de suas 
atividades pessoais, sao tribut6veis no Estado Contra
tante em que essas atividades forem exercidas. 

artigo XVIII 

pagamentos governamentais 

1. As remunerac;oes, incluindo as pensoes, pagas par 
urn Estado Contratante, urn Estado Federal (land), 
uma de suas subdivisoes politicos au autoridade local, 
quer di retamente, quer a troves de fundos par eles 
constituidos, a uma pessoa fisica, em conseqUencia 
de urn emprego, so sao tribut6veis nesse Estado. Toda
via, se o emprego for exercido no outro Estado Con
tratante por urn nacional desse Estado que nao seja 
urn nacional do primeiro Estado, as remunerac;oes se
rao tribut6veis somente no outro Estado. 

2. 0 disposto nos Artigos XV, XVI e XIX aplica-se 
as remunera~oes au pensoes pagas em conseqUencia 
de servi~os prestados no ambito de uma atividade co
mercial ou industrial, exercida par urn dos Estados 
Contratantes, uma de suas subdivisoes politicos au au
toridade local. 

3. 0 disposto no par6grafo 1 aplica-se igualmente a 
remunera~ao pogo, sob urn programa de assistencia 
ao desenvolvimento de urn Estado Contratante, uma 
de suas subdivisoes politicos ou autoridade local, atra
ves de fundos fornecidos exclusivamente por esse Es
tado, uma de suas subdivisoes politicos au autoridade 
local, a urn perito au a urn volunt6rio designado para 
o outro Estado Contratante com o consentimneto des
se outro Estado. 

artigo XIX 

pensiies e anuidades 

1 . Com ressalva das disposic;oes dos par6grafos 1 e 3 
do Artigo XVIII as pensoes e outras remunera~oes si
milares que niio excederem urn montante equivalenfe 
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a OM 12.000 em urn a no calendario, e anuidades 
pagas a urn residente de urn Estado Contratante s6 sao 
tribut6veis nesse J:stado. 

0 montante do pensao que exceder o limite acima 
mencionado sera tributavel tambem no outro Estado 
Contratante, se for proveniente desse Estado. 

2. As pensoes, anuidades e outros pagamentos pe
ri6dicos ou niio peri6dicos feitos a uma pessoa flsica 
pela Republica Federal do Alemanha ou par urn Estado 
Federal (land), uma sua subdivisiio politico ou auto
ridade local como compensa~iio par donas resultantes 
de a~iio militar ou persegui~iio politico siio isentos de 
impasto no Brasil. 

3. No presente artigo: 

a) a expressiio "pensoes e outras remunera
~oes similares" designa pagamentos peri6-
dicos, efetuados depois do aposentadoria, 
em conseqUencia de emprego anterior, ou 
a titulo de compensa~iio por donas sofri
dos em conseqUencia de emprego anterior; 

b) o termo "anuidade" designa uma quantia 
determinada, pogo periodicamente em pra
zos detcrminados durante a vida ou duran
te urn per!odo de tempo determinado ou de
terminavel, em decorrencia de urn compro
misso de efetuar os pagamentos como retri
bui~iio de urn plena e adequado contravalor 
em dinheiro ou avaliavel em dinheiro (que 
niio seja por servi~os prestados). 

artigo XX 

professores e pesquisadores 

Uma pessoa flsica que e, ou foi em perfodo imediata
mente anterior a sua visita a urn Estado Contratante, 
residente do outro Estado Contratante, e que, a con
vite do primeiro Estado Contratante, ou de uma uni
versidade, escola superior, escola, museu ou outra 
institui~iio cultural do primeiro Estado Contratante, 
ou que, cumprindo urn programa oficial de intercom
bio cultural, permanecer nesse Estado, por urn perlodo 
niio superior a dais anos, com o unico tim de lecionar, 
proferir conferencias, ou realizar pesquisas em tais 
institui~oes, sera isenta de impasto nesse Estado no 
que concerne a remunera~iio proveniente dessa ativi
dade, desde que o pagamento do remunera~iio seja 
proveniente de fora desse Estado. 

artigo XXI 

estudantes e aprendizes 

1 . Uma pessoa fisica que e, ou foi em perlodo ime
diatamente anterior a sua visita a urn Estado Contra
tante, urn residente do outro Estado Contratante, e que 
permanecer no primeiro Estado Contratante exclusive
mente: 

a) como estudante de uma universidade, esco
la superior ou escola do primeiro Estado 
Contratante, 

b) como aprendiz (incluindo no coso do Repu
blica Federal do Alemanha urn "Volontar" 
ou urn "Praktikant"), 

c) como beneficiario de uma doa~iio, subven
~iio ou premia, concedidos por uma organi
za~iio religiose, de caridade, cientifica ou 
educational, com o tim primordial de es
tudar ou pesquisar, ou 

d) como membra de urn programa de coopera
~iio tecnica, encetado pelo Governo do ou
tro Estado Contratante, 

sera isenta de impasto no primeiro Estado Controtante 
no que concerne as quantias que receber do exterior 
para fazer face a sua manuten~ao, educa~ao ou trei
namento. 

2. Uma pessoa flsica que e, ou foi em periodo ime
diatamente anterior a sua visita a urn Estado Contra
tante, urn residente do outro Estado Contratante, e que 
permanecer no primeiro Estado Contratante com o 
unico tim de estudar ou de realizar treinamento, se
ra isenta de impasto no primeiro Estado Contratante, 
par urn perfodo niio superior a tres anos fiscais con
secutivos, no que concerne a remunera~ao que receber 
pelo emprego exercido nesse Estado, desde que a 
remunera~iio nco exceda, num ana fiscal, o montante 
correspondente a DM 7. 200. 

artigo XXII 

rendimentos niio expressamente mencionados 

Os rendimentos de urn residente de urn Estado Contra
tante niio expressamente mencionados nos Artigos pre
cedentes do presente Acordo, sao tributaveis em ambos 
os Estados Contratantes. 

artigo XXIII 

capital 

1 . 0 capital constituldo par bens imobiliarios, como 
definidos no paragrafo 2 do Artigo VI, e tributavel 
no Estado Contratante onde esses bens estiverem si
tuados. 

2. 0 capital constituido par bens mobiliarios que 
fa~am parte do ativo de urn estabelecimento perma
nente de uma empresa, ou par bens mobiliarios cons
titutivos de uma instalac;ao .fixa, utilizada para o 
exercfcio de uma profissao liberal, e tributavel no 
Estado Contratante onde estiver situado esse esta
belecimento permanente ou essa instalac;ao fixa. 

3. Os navios e aeronaves uti lizados no tr6fego in
ternacional, bern como os bens mobiliarios pertinen
tes a explora~ao de tais navios ou aeronaves s6 sao 
tributaveis no Estado Contratante em que estiver si
tuada a sede do direc;ao efetiva do empresa. 

4. Todos os outros elementos do capital de urn resi
dente de urn Estado Contratante s6 sao tributaveis 
nesse Estado. 
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artigo XXIV 

metodos para eliminar a dupla tributa~iio 

1. No coso de urn residente da Republica Federal 
da Alemanha, seriio excluidos da base de calculo 
sobre a qual incide o impasto alemiio os seguintes 
rendimentos: 

a) rendimentos de bens imobiliarios que fa
~am parte do ativo de urn estabelecimento 
permanente situado no Brasil e ganhos ob
tidos atraves da aliena~iio de tais bens; 

b) Iueras de uma empresa e ganhos aos quais 
se aplicam o Artigo VII e o paragrafo 2 do 
Artigo XIII; 

c) dividendos mencionados no Artigo X, pages 
a uma empresa residente na Republica Fe
deral da Alemanha por uma empresa resi
dente do Brasil se, no minima, 25% do 
capital da empresa brasileira pertencer di
retamente a empresa olema; 

d) remunera~iio as quais se aplicam o Artigo 
XV e os paragrafos 1 e 3 do Artigo XVIII; 

e) Iueras aos quais se aplica o paragrafo 6 
do Artigo X. 

A Republica Federal da Alemanha conservara, no en
tanto, o direito de lever em conta na determina~ao 
de sues alfquotas de impasto os rendimentos assim 
excluidos. 

As disposi~iies precedentes aplicar-se-iio igualmente a 
todo o capital situado no Brasil, se os rendimentos 
desse capital forem ou puderem vir a ser exclufdos 
do base de calculo, sobre a qual incide o impasto ale
mao. 

2. A me nos que sejam aplicaveis as disposi~iies do 
paragrafo 1, o impasto de renda que, de acordo com 
a legisla~ao brasileira e com o presente Acordo, for 
pogo sobre os rendimentos provenientes do Brasil sera 
creditado contra os impastos alemiies de renda e de 
sociedades, inclusive a sobretaxa incidente sobre os 
mesmos, pagaveis em rela~iio cos rendimentos prove
nientes do Brasil. Todavia, o credito niio podera exce
der a fra~iio do impasto alemiio, calculado antes do 
concessiio do credito, correspondente a esses rendi
mentos. 

3. Para os fins do concessao do credito mencionado 
no paragrafo 2, o impasto brasileiro sera considerado 
como sendo: 
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a) de 25% no coso dos dividendos, definidos 
no paragrafo 5 do Artigo X, pages a urn 
residente de Republica Federal do Alema
nha que possua no minima 10% do capital 
com direito a voto do sociedade brasileira; 
e de 20% em todos os demais cases; 

b) de 20% no coso dos juros, definidos no 
paragrafo 4 do Artigo XI; 

c) de 25% no coso dos royalties, indicados no 
paragrafo 2b do Artigo XII, se forem pages 

a urn residente da Republica Federal do 
Alemanha que possua direta ou indireta
mente no minima 50% do capital com di
reito a voto do sociedade brasileira, desde 
que niio sejam dedutiveis quando da deter
mi na~ao do rendi men to tributavel do so
ciedade que page os royalties; e de 20% 
em todos os demais cases. 

4. Quando urn residente do Brasil receber rendimen
tos que, de acordo com as disposi~iies do presente 
Acordo, sejam tributaveis no Republica Federal do 
Alemanha, o Brasil permitira que seja deduzido do 
impasto sobre a renda dessa pessoa, urn montante 
igual ao impasto sobre a renda pogo no Republica 
Federal do Alemanha. 

Todavia, o montante deduzido niio podera exceder a 
fra~iio do impasto sobre a renda calculado antes do 
dedu~iio, correspondente cos rendimentos tributaveis 
no Republica Federal do Alemanha. 

artigo XXV 

niio discrimina~iio 

1 . Os nacionais de urn Estado Contratante niio fica
roo sujeitos no outre Estado Cantratante a nenhuma 
tributa~iio ou obriga~ao correspondente, diferente ou 
mais onerosa do que aquelas a que estiverem ou pu
derem ester sujeitas os nacionais desse outre Estado 
que se encontrem no mesma situa~iio. 

2. A tributa~ao de urn estabelecimento permanente 
que uma empresa de urn Estado Contratante possuir 
no outre Estado Contratante niio sera menos favor6vel 
do que a das outras empresas desse outre Estada Con
tratante que exer~am as mesmas atividades. 

Esta disposi~iio nao podera ser interpretada no sen
tide de obrigar urn Estado Contratante a conceder as 
pessoas residentes do outre Estado Contratante as de
du~iies pessoais, os abatimentos e redu~iies de im
pastos em fun~iio do estado civil ou encargos fami
liares concedidos cos seus pr6prios residentes. 

3. As empresas de urn Estado Contratante, cujo ca
pital pertencer ou for controlado, total ou parcial
mente, direta ou indiretamente, por urn ou mais re
sidentes do outre Estado Contratante, naa ficarao su
jeitas, no primeiro Estado Contratante, a nenhuma 
tributa~iio ou obriga~ao correspondente diverse ou 
mais onerosa do que aquelas a que estiverem ou pu
derem ester sujeitas as outras empresas do mesma 
natureza desse primeiro Estado. 

4. No presente artigo, o termo "tributa~ao" desig
n a os impastos de qualquer natureza ou denomina~iio. 

artigo XXVI 

procedimento amigavel 

1 . Quando urn residente de urn Estado Contratante 
considerar que as medidas tornados por urn ou por 
ambos os Estados Contratantes conduzem ou poderiio 
conduzir, em rela~ao a si, a uma tributa~ao nao con
forme com o presente Acordo, podera, independente
mente dos recursos previstos pelas legisla~iies nacio-
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nais desses Estados, submeter o seu coso a aprecia~iio 
do autoridade competente do Estado Contratante de 
que e residente. 

2. Essa autoridade competente, se a reclama~iio se 
lhe afigurar justificada e niio estiver em condi~oes de 
lhe dar uma solu~iio satisfat6ria, esfor~ar-se-a por 
resolver a questiio atraves de acordo amigavel com a 
autoridade competente do outro Estado Contratante, 
a fim de evitar uma tributa~iio niio conforme com o 
presente Acordo. 

3. As autoridades competentes dos Estados Contra
tante esfor~ar-se-iio por resolver, atraves de acordo 
amigavel, as dificuldades ou as duvidas que surgirem 
da interpreta~iio ou da aplica~iio do presente Acordo. 
Poderiio, tambem, consultor-sa mutuamente com vistas 
a eliminar a dupla tributa~ao nos casas niio previstos 
no presente Acordo. 

cirtigo XXVII 

troca de informa~iies 

1 . As autoridades competentes dos Estados Contra
tantes trocariio entre si as informa~oes necessaries 
para aplicar o presente Acordo. Todas as informa~oes 
assim trocadas seriio consideradas secretes e s6 po
deriio ser comunicadas as pessoas ou autoridades 
encarregadas do lan~amento ou do cobran~a dos im
pastos que sao objeto do presente Acordo ou do deter
mina~iio de recursos ou de processos de transgressoes. 

2. 0 disposto no paragrafo 1 niio podera, em coso 
algum, ser interpretado no sentido de impor a urn 
dos Estados Contratantes a obriga~iio: 

a) de tamar medidas administrativas contra
ries a sua legisla~iio ou a sua pr6tica ad
ministrative ou as do outro Estado Con
trante; 

b) de fornecer informa~oes que niio poderiam 
ser obtidas com base no sua legisla~iio ou 
no ambito de sua pratica administrative 
normal ou das do outro Estado Contratante; 

c) de fornecer informa~oes reveladoras de se
gredos comerciais, industriais, profissionais 
ou de processos comerciais ou industriais ou 
informa~oes cuja comunica~iio seja contra
ria a ordem publico. 

artigo XXVIII 

funcioncirios diplomciticos e consulares 

Nada no presente Acordo prejudicara os privih!gios 
fiscais de que se beneficiam os funcionarios diploma
ticos ou consulares em virtude de regras gerais do 
Direito lnternacional ou de disposi~oes de acordos es
peciais. 

artigo XXIX 

"land" berlim 

0 presente Acordo aplicar-se-6 tambem ao "Land" Ber
lim, desde que o Governo do Republica Federal do Ale-

manha niio fa~a ao Governo do Republica Federative 
do Brasil declara~iio em contrario, dentro de urn pe
riodo de tres meses a contar do data da entrada em 
vigor do presente Acordo. 

artigo XXX 

entrada em vigor 

1 . 0 presente Acordo sera ratificado e os instrumen
tos de ratifica~iio seriio trocados em Brasilia tao logo 
seja passive!. 

2. 0 presente Acordo entrara em vigor ap6s a troca 
dos instrumentos de ratifica~iio e suas disposi~oes 
seriio aplicadas pela primeira vez: 

a) no Brasil: 

- no que concerne aos impastos reti
dos no fonte, as importclncias pagas 
ou remetidas no ou depois do pri
meiro dia de janeiro do ano calen
dario imediatamente seguinte aque
le em que o Acordo entrar em 
vigor; 

II no que concerne aos outros impas
tos de que trata o presente Acordo, 
aos exerdcios fiscais que comecem 
no ou depois do primeiro dia de 
janeiro do ano calendario imediata
mente seguinte aquele em que o 
Acordo entrar em vigor; 

b) no Republica Federal do Alemanha: 

artigo XXXI 

denuncia 

- no que concerne aos impastos re
tidos no fonte, as importclncias pa
gas ou remetidas no ou depois do 
primeiro dia de janeiro do ano ca
lendario imediatamente seguinte 
aquele em que o Acordo entrar em 
vigor; 

II - no que concerne aos outros impas
tos de que trata o presente Acordo, 
ao perlodo fiscal que comece no ou 
depois do primeiro dia de janeiro 
do ana calendario em que o Acordo 
entrar em vigor. 

0 presente Acordo permanecera em vigor indefinida
mente, mas qualquer dos Estados Contratantes podera 
denuncia-lo depois de decorrido urn perlodo de tres 
anos a cantor do data de sua entrada em vigor, me
diante um aviso escrito de denuncia entregue ao outro 
Estado Contratante atraves dos canais diplom6ticos, 
desde que tal aviso seja dado no ou antes do dia 30 
de junho de qualquer a no calend6rio. 

Nesse coso, o Acordo aplicar-se-6 pela ultima vez: 

a) no Brasil: 
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I - no que concerne aos impastos reti
dos no fonte, as importoncias pa
gas ou remetidas antes do expira
~ao do ano calendario no qual o 
aviso de denuncia tenha sido dado; 

II no que concerne aos outros impas
tos de que trata o presente Acordo, 
ao exerclcio fiscal que comece no 
ano calendario no qual o aviso de 
denuncia tenha sido dado; 

b) no Republica Federal do Alemanha: 

PROTOCOLO 

I - no que concerne aos impastos reti
dos no fonte, as importoncias pa
gas ou remetidas antes do expira
~ao do ano calendario no qual o 
aviso de denuncia tenha sido dado; 

II - no que concerne aos outros impas
tos de que trata o presente Acordo, 
ao perfodo fiscal seguinte ao ano 
no qual o aviso de denuncia tenha 
sido dado. 

No momenta do assinatura do Acordo para evitar a 
dupla tributa~ao em materia de impastos sabre a 
renda e o capital entre a Republica Federative do 
Brasil e a Republica Federal do Alemanha, os abaixo 
assinados, para isso devidamente autorizados, acorda
ram nos seguintes disposi~aes que constituem parte 
integrante do presente Acordo. 

1 . com referincia ao artigo X: 

Fica entendido que o termo "dividendos" inclui as 
distribui~oes de certificados de fundo de investimento, 
assim como, no coso do Republica Federal do Alema
nha, os rendimentos recebidos por urn s6cio comandi
torio provenientes de sua participa~ao no sociedade, 
nessa qualidade. 

2 . com referincia ao artigo X: 

0 valor das a~oes emitidas por uma sociedade de urn 
Estado Contratante e -recebidas por urn residente do 
outro Estado Contratante nao sera tributavel como 
rendimento em qualquer dos Estados Contratantes. 

3. com referincia ao artigo XI: 

a) Os juros provenientes do Brasil e recebidos pelo 
"Deutsche Bundesbank", pelo "Kreditanstalt fur Wieder
aufbau" ou pela "Deutsche Gesellschaft fur Wirts
chaftliche Zusammenarbeit (Entwicklungsgesellschaft) 
mbH", como decorrencia do exerclcio de fun~oes de 
natureza publica, serao considerados como tendo sido 
pagos ao Govern a do Republica Federal do Alemanha. 

As autoridades competentes dos Estados Contratantes 
determinarao, de comum acordo, qualquer outra ins
titui~ao governamental a qual se aplique a presente 
disposi~ao. 

b) Fica entendido que as comissoes pagas por urn re
sidente do Brasil a urn banco ou institui~ao financeiro 
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em conexao com servi~os prestados por este banco ou 
institui~ao financeiro sao consideradas juros e estao 
sujeitas as disposi~oes dos paragrofos 2 e 3 do Ar
tigo XI. 

4. com referincia ao artigo XII: 

Fica entendido que as disposi~oes do paragrafo 2b do 
Artigo XII aplicar-se-ao igualmente aos rendimentos 
provenientes do presta~ao de assistencia tecnica e 
servi~os tecnicos. 

5. com referincia ao artigo XIV: 

Fico entendido que as disposi~oes do Artigo XIV opli
car-se-ao mesmo se as atividades forem exercidos por 
uma sociedade mercantil ou civil. 

6. com referincia ao artigo XXV, parcigrafo 2: 

Fica entendido que as disposi~oes do paragrafo 6 do 
Artigo X nao sao conflitantes com as disposi~oes do 
par6grafo 2 do Artigo XXV. 

7. com referincia ao artigo XXV, parcigrafo 3: 

As disposi~oes do legisla~ao brasileira que nao permi
tem que os royalties, como definidos no paragrafo 3 
do Artigo XII, pagos por uma sociedade residente do 
Brasil a urn residente do Republica Federal do Ale
manha que possua no mfnimo 50% do capital com 
direito a voto dessa sociedade, sejam deduf!veis no 
momenta de se determiner o rendimento tributavel do 
sociedade residente do Brasil, nao sao conflitantes com 
as disposi~oes do paragrafo 3 do Artigo XXV do pre
sente Acord a. 

8. com referincia ao artigo XXIV: 

Somente as disposi~oes do paragrafo 2 do Artigo XXIV, 
com a exclusao dos paragrafos 1 e 3 desse Artigo, 
aplicar-se-ao aos Iueras e ao capital representado por 
bens que fa~am parte do ativo de urn estabelecimento 
permanente, aos dividendos pagos por uma sociedade 
pela participa~ao acion6ria nessa sociedade, e aos ga
nhos mencionados nos paragrafos 1 e 2 do Artigo XIII 
do Acordo, a nao ser que o residente do Republica 
Federal do Alemanha em questao comprove que pelo 
menos 90% do receita do estabelecimento permanente 
ou do sociedade provenha do produ~ao, venda ou 
loca~ao de bens e mercadorias (inclusive os casas, em 
que tais bens ou mercadorias forem vendidos ou em
prestados a clientes fora do Brasil), do presta~ao de 
assessoria tecnica ou atividades de engenharia ou 
comerciais, ou realiza~ao de opera~oes bancarias ou 
de seguros, efetuadas no Brasil, ou de juros ou royal
ties provenientes do Brasil e relacionados com as ati
vidades acima mencionadas, ou de juros pagos pelo 
Governo do Brasil ou por uma sua subdivisao politico 
ou de juros e dividendos pagos por uma sociedade 
residente do Brasil, se no mfnimo 90% do receita 
dessa sociedade for recebido pelo exercicio das ativi
dades mencionadas acima. 

9. A limita~ao do alfquota de impasto prevista nos 
par6grafos 2 e 6 do Artigo X nao se aplica aos ren
dimentos aos quais, em conformidade com o n.0 8 do 
Protocolo, somente sao aplicaveis as disposi~oes do 
par6grafo 2 do Artigo XXIV. 
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atos diplomaticos 
promulgados 

promulga~ao e 
aprova~ao de acordos 

Acordo sobre Tronsportes Aereos, firmodo com o Go
verna do Colombia, em Bogota, a 28 de maio de 1958 
(Decreta n.0 75.929/2-6-75). 

Atos do Uniiio Postal dos Americas e Esponho, con
cluidos em Santiago do Chile, durante o X Congresso 
do Uniiio Postal dos Americas e Esponho, reolizodo em 
novembro de 1971 (Decreta n.0 75.827 /9-6-75). 

Acordo Basico de Coopero~iio Tecnico e Cientifico con
cluido com o Mexico, em Brasilia, a 24 de julho de 
1974 (Decreta n.0 75. 888/20-6-75). 

Acordo sobre a Definitive Fixo~iio do Barra do Arroio 
Chui e do Limite Lateral Maritima, concluido com o 
Uruguoi, em Montevideu, a 21 de julho de 1972 (De
creta n.0 75.891 /23-6-75). 

instrumentos diplomaticos aprovados 
pelo congresso nacional 

Conven~iio Universal sobre o Comercio lnternacional 
dos Especies de Flora e Fauna Selvogens em Perigo de 
Extin~iio (Decreto-Legislativo n.0 54/25-6-75). 

Conven~iio Universal sobre o Direito do Autor, revista 
em Paris a 24 de julho de 1971, firmodo pelo Brasil 
por ocosiiio do Conferencio Diplomatica de Revisiio do 
Conven~iio Universal sobre o Direito do Autor, reali
zoda em Paris, de 5 a 24 de julho de 1971 (DL n.o 
55/28-6-75). 

Trotodo do Antartido, assinado em Washington, a 1.0 

de dezembro de 1959, e a adesiio do Brasil (DL n.0 

56/29-6-75). 

Protocolo para a Continuo~iio em Vigor do Convenio 
lnternacionol do Cafe de 1968 (prorrogodo), aprovado 
pelo Conselho do Orgonizo~iio lnternacional do Cafe, 
otroves do Resolu~iio n.0 273, de 26 de setembro de 
1974 (DL n.0 57 /30-6-75). 

Conven~iio Universal para a Prote~iio dos Produtores 
de Fonogramos contra Reprodu~iio niio Autorizodo, reo
lizodo em Genebro em 18 de outubro de 1971 (DL 
n.0 59/30-6-75). 

Acordo Basico de Coopero~iio Tecnica e Cientifico, 
firmodo com o Governo de Gano, em Aero, a 7 de 
novembro de 1974 (DL n.0 60/30-6-75). 

Protocolo de Prorroga~iio do Conven~iio sobre o Co
mercia de Trigo de 1971, aprovado pelo Conferencio 
de Governos reolizoda no Conselho lnternocionol do 
Trigo, a 14 de fevereiro de 1975 (DL n.0 61/30-6-75). 

atos diplomaticos submetidos 
ao congresso nacional 

Acordo de Coopera~iio com o Governo do Coveite, fir
modo em Brasilia, a 25 de mor~o de 1975. 

Acordo de Coopero~iio Economico e Tecnico, firmodo 
com o Governo do Arabia Soudito, em Jeddah, a 2 de 
obril de 1975. 

Acordo de Coopero~iio Tecnico, concluido com o Cana
da e assinodo em Brasilia a 2 de obril de 1975. 

Acordo sobre Tronsportes Aereos Regulores, fi rmodo 
com o Governo do Marrocos, em Brasilia, a 20 de abril 
de 1975. 

Tratodo de Amizode, Coopero~iio e Comercio e Proto
colo de Exponsiio Comerciol, firmados com o Governo 
do Uruguoi, em Rivero, a 12 de junho de 1975. 
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destino da carga do 
navio finlandis enskeri 

Em 4 de abril de 1975, o ltamaraty divulgou o se
guinte Comunicado: 

"0 Governo brasileiro, de acordo com o compromisso 
espontaneamente assumido pelo Governo finlandes em 
2_3 de mar~o passado, nao podia acreditar que o refe
ndo Governo pretendesse agora reiniciar a opera~ao 
de alijamento de residuos quimicos contendo arsenico 
no Atla111tico Sui. 

Tern por isso o maior prazer em divulgar a seguinte 
Nota que acaba de receber, hoje pela manha, dia 4 
de abril de 1975, do Embaixada do Finlandia: 

"A Embaixada do Finlandia cumprimenta atenciosa
mente o Ministerio das Rela~oes Exteriores e tern a 
honra de comunicar-lhe as seguintes informa~oes com 
referencia ao coso do navio Enskeri: 

A companhia finlandesa Neste Oy, propriet6ria do na
vio Enskeri, tern agido e age de acordo com as deci
siies tornados pelo Governo finlandes, das quais e 
exemplo a decisao do dia 23 de mar~o de 1975. 

A i_nforma~ao rece~ida pelo Ministro das Rela~oes Ex
tenores do Argentma, segundo a qual os barris de 
arsenico seriam, de todo modo, lan~ados em 6guas do 
Atlantica, nao e correta. 

Os 690 barris de residuos de arsenico foram transfe
ridos para urn navio men or por motivo de custos. 

As autoridades portuguesas solicitaram ontem ao Go
verna finlandes autoriza~ao para lacrar os poroes onde 
se encontram os barris contendo residuos de arsenico 
no sentido de que fique assegurado ao Governo portu: 
gues que esses barris nao serao lan~ados ao mar, nos 
termos do Acordo de Oslo. 

Hoje •• o Gove_rno fi~l~ndes comunicou ao Governo por
tugues, por mtermed1o do Consulado do Finlandia em 
Lisboa, sua concordancia em que os poroes onde se 
encontram os barris sejam lacrados. 

A Embaixada do Finlandia esclarece, outrossim, que a 
presente informa~ao foi igualmente comunicada ao 
Ministro das Rela~oes Exteriores do Argentina. 

A Embaixada do Finlandia aproveita a oportunidade 
para renovar ao Ministerio das Rela~iies Exteriores os 
protestos de sua mais alta considera~ao e estima. 

Embaixada do Finlandia, Brasilia, em 4 de abril de 
1975." 

embaixador de portugal esclarece 
situa~iio do banco do brasil em lisboa 

0 ltamaraty distribuiu, em 18 de abril de 1975, o 
seguinte Nota a lmprenso: 

"0 Ministro das Rela~iies Exteriores, Embaixador Anto
nio F. Azeredo do Silveira, recebeu, ontem, do Em
boixador de Portugal em Brasilia, Vasco Futscher 
Pereira, Nota esclarecedora quanta ao acreditamento 
de urn delegado do Banco de Portugal junto a Agencia 
do Banco do Brasil em Lisboa. 

No referida Nota, o Embaixador de Portugal mani
festou que: 

1.0 ) Apesar das amplos diferen~as existentes entre 
as conjunturas politico-financeiras que caracterizam o 
situa~ao do Brasil e de Portugal, a verdade e que o 
exame comparative das regras de fiscaliza~ao em vigor 
nos dois poises, revelo em ambos uma complete iden
tidade de fins: a fiscaliza~ao efetiva das opera~oes 
banc6rias. 

2.0 ) No verdode, conforme a consulta do Decreta-Lei 
n.0 671 do Governo portugues poder6 reveler, os dele
gados do Banco de Portugal junto dos bancos estran
geiros funcionarao como simples elementos de liga~ao 
entre estes e o Banco de Portugal, com a duple fun~ao 
de manter as respectivas gerencias ao corrente do 
politico do Governo em materia financeira e colher 
informa~oes de fato sabre as opera~oes realizadas. 

3.0 ) De forma algumo - o decreta e bern claro -
poderao aqueles delegados vir a exercer fun~oes que 
excedam o estero de competencia do Banco de Portu
gal, interferir no gestao doquelos institui~oes ban
caries ou sequer intervir no sentido de sustar ou alte
rar opera~oes decididos pel as referidas gerencios. 
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Nesse contexte, o Embaixador de Portugal reiterou o 
ponto-de-vista de que a medida tornado pP.Io Governo 
portugues configurava a aplica~iio exclusive de me
didos gerais de fiscaliza~iio e noo de interven~oo no 
citada Agencia do Banco do Brasil. 

0 Governo brasileiro considera satisfat6rio os esclare
cimentos oferecidos pelo Embaixador Vasco Futscher 
Pereira, em nome do seu Govern a." 

brasil adere ao 
tratado da antartida 

Comunicado do ltamoraty distribuido em Brasilia no 
dia 16 de maio de 1975: 

"0 Governo brasileiro deseja tornar publico que a Em
baixada do Brasil em Washington fez entrega, nesta 
data, de Nota ao Departamento de Estado, comunican
do a decisiio de adesiio ao Tratado do Ant6rtida, assi
nado no Capital norte-americana, em 1.0 de dezembro 
de 1959, e do qual o Brasil passe a ser o 19.0 Estado
Membro. 

2. Ao ensejo do referida comunica~iio ao Governo 
dos Estados Unidos do America, em sua qualidade de 
Governo depositario do Tratado do Antartida, o Go
verna brasileiro salienta os seguintes pontes funda
mentais que informom a posi~iio brasileira em assun
tos antarticos e dos quais deseja dar ample e geral 
conhecimento: 
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a) o Brasil considera que o Tratado do An
tartida constitui 0 unico diploma legal para 
o Conti nente Ant a rti co, sen do i nstrumento 
juridico valido e aceito para todos os Es
tados-Membros que dele sao Partes; a esse 
respeito, considera, tambem, o Governo bra
silei ro que todos os Estados que desenvol
vem atividades no Antartida dev\lm ester 
ligados pelas mesmas normas juridicas; 

b) o referido Tratado veio consagrar princi
pios e normas positives, com repercussiies 
para toda a comunidade internacional, a 
saber, o uso do Antartida para fins exclu
sivamente pacificos e o ample sistema de 
inspe~iio ali previsto para assegurar a ob
serviincia dos citados objetivos, a liberdade 
de pesquisa e as facilidades para a pes
quisa cientifica no regiiio e a proibi~iio de 
explosiies nucleares e de alijamento de ma
terial ou residues radioativos no area; 

c) o Governo brasileiro empresta a maier rele
viincia cos trabalhos realizados no Conti
nente Austral e ao mecanisme decis6rio 
previsto no Tratado, no qual devera preva
lecer, a juizo do Governo brasileiro, o prin
cjpio do igualdade entre todos os seus sig
nataries; 

d) o Brasil, em virtude de possuir a mais ex
tenso costa maritima do Atliintico Sui, 

costa esta, em sua maier parte devassada 
pelo Continente Austral, tern interesses di
retos e substanciais no Antartida; 

e) a prop6sito do significa~iio particular do 
Antartida, caberia acentuar que o seu reco
nhecimento determinou a inclusiio de parte 
do territ6rio antartico no zona descrita pelo 
artigo 4.0 do Tratado lnteramericano de As
sistencia Reciproca, sendo portanto, o Bra
sil co-responsavel pel a defesa do regiiio. 

3. 0 Senhor Presidente do Republica esta encami
nhando Mensagem ao Congresso Nacional, nos termos 
do artigo 44, § I do Constitui~iio, submetendo ao refe· 
rendum do Legislative a adesao brasileira ao aludido 
Tratado." 

vic:e-ministro britanic:o david ennals 
visita autoridades brasileiras 

Em 23 de maio de 1975, o ltamaraty distribuiu em 
Brasilia o seguinte Comunicado a imprensa: 

"A convite do Governo brasileiro, o Vice-Ministro bri
tiinico das Rela~iies Exteriores e do Comunidade Brito
nice de Na~Cies, David Ennals, visitou oficialmente o 
Brasil de 22 a 23 de maio de 1975. 

Durante esse visita, Sua Excelencia o Embaixador Anto
nio F. Azeredo do Silveira, Ministro de Estado das 
Rela~oes Exteriores, e o Senhor Ennals mantiveram 
amplas e uteis conversa~iies acerca de varies questiies 
politicos e econ6micas, tanto internacionais, quanta 
bilaterais. 0 Vice-Ministro de Estado britiinico tambem 
manteve conversa~iies com o Ministro-Chefe do Secre
taria de Planejamento, Senhor Joiio Paulo dos Reis 
Veloso, o Ministro do Industria e do Comercio, Senhor 
Severo Fagundes Gomes, o Ministro das Minas e Ener
gia, Shigeaki Ueki, e o Ministro do Marinha, Almirante 
Geraldo de Azevedo Henning. 

0 Ministro das Rela~iies Exteriores, Azeredo do Sil
veira, confi rmou sua aceita~iio do convite a ele esten
dido pelo Ministro britiinico das Rela~iies Exteriores e 
do Comunidade Britiinica de Na~iies, Sua Excelencia 
o Senhor James Callaghan, para visitor o Reina Unido 
em outubro vindouro. 

0 Senhor Azeredo do Silveira e o Senhor Ennals dis
cutiram o projeto de urn Memorandum de Entendi
mento destinado a fornecer as bases para o estreita
mentos des rela~iies entre o Brasil e o Reina Unido nos 
campos econ6mico e politico e que devera ser assinado 
pelos Ministros brasilei ro e britiinico das Rela~iies Ex
teriores quando do visita do Senhor Azeredo do Sil
veira a Londres, em outubro. 

0 Senhor Ennals tambem explorou com os Senhores 
Azerado do Silveira e Reis Veloso areas prioritarias de 
coopera~iio entre o Brasil e o Reina Unido em futuro 
imediato, que tambem poderiio ser objeto de conver
sa~iio em Londres." 
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Do discurso do Ministro de Estado 
Azeredo da Silveira, na cerimonia de assinatura 
do Acordo Basico de Coopera~iio Tecnica 
entre Brasil e Canada, em 2 de abril de 1975 

"Entre OS varios instrumentos, que tern sido utilizados 
no reformula~ao e no modernizo~ao institucional do 
Pais, a coopera~ao tecnica merece destaque e reco
nhecimento no avalia~ao justa dos resultados alcan
~ados pelos esfor~os conjugados do Governo e do Povo 
brosileiros. Esse coopero~ao abriu-nos, em alguns casas, 
acesso a tecnologias desenvolvidas, que ainda nao 
eram disponiveis no Pais e que procuramos sempre 
adaptor os nossas necessidades proprias e os peculia
ridades de nasso crescimenta industrial. 

Quer no plana bilateral, quer no multilateral, estamos 
prontos, portanto, a reconhecer o papel dinamico e o 
efeito cumulative da coopera~ao tecnica internacional, 
pela multiplica~ao dos novas conhecimentos que pro
porciona e pelo impulso que imprime os institui~oes 
cientificas atraves dos programas de pesquisas con
juntos." 

"4 participa~ao ativa e dinamica do Canada no cam
po da coopera~oo tecnica, tanto quanta no campo 
politico do hemisferio e um fetor de equilibria e de 
1nteresse para todas as Americas. Vern o Canada, 
de ha muito, prestondo seu apoio ao Banco lnterameri
cano de Desenvolvimento e, como observador, segue 
de perto as trabalhos da Organiza~ao dos Estados Ame
ricanos. E em todas as areas de que participa nos 
assuntos do Continente, o Canada desempenha urn 
papel de extraordinaria significa~ao e apoio no esfor~o 
de desenvolvimento das Americas, quer pelo aporte de 
capitais e tecnologia, quer pela demonstra~ao de com
petencia no constru~ao de uma sociedade aberta e 
livre. E as diferen~as que a Canada apresenta em 
rela~oo o estrutura dos demais poises do Hemisferio 
nao constituem senao fator adicional a valorizar o 
sentido de sua colabora~ao, a enriquecer o alcance 
da nos sa convivencia." 

Do discurso do Ministro de Estado 
Azeredo da Silveira, na cerimonia de despedida 
do Embaixador da Fran~a, Paul Fouchet, 
e de sua condecora~iio com a Gr.ii-Cruz 
da Ordem National do Cruzeiro do Sui, no 
Palacio ltamaraty de Brasilia, em 
14 de abril de 1975 

"A intimidade das rela~oes entre o Brasil e a Fran~a 
dispense qualificativas para traduzir sua dinamica e 
permanente evolu~ao, caracterizada par crescente 
aproxima~ao e por intense colabora~ao. Reflete, de um 
lado, a convergencia de nossos interesses recfprocos e, 
de outro, uma tradi~ao mais que secular de amizade 
incondicional e nunca interromoida entre nassos povos. 
No quadro mais amplo des rela~oes internacionais, sob 
a egide de profundos transforma~oes politicos e eco
nomicas, em muito se aproximam as posi~oes de nos
sos dais Governos visando, como muito bern ressaltou 
o Presidente Giscard d'Estaing, na semana passada, 
"uma nova ordem mundial, sem confronta~oes antago
nisticas, dentro de um dialoga daminado pela compre
ensao e interdependencia.'' 

No ambito bilateral, fruto em grande parte do esfor~o 
desenvolvido par Vossa Excelencia, o intercambio co
mercia! entre a Fran~a e o Brasil mais do que duplicou 
nesses tres anos, sendo promissoras as perspectivas 
que se abrem nesse set or. 

Em diversas areas de interesse reciproco a atul.l~ao de 
Vossa Excelencia se fez igualmente sentir de forma 
marcante, possibilitando a conclusao de diversos atos 
bilaterais que vieram a ressaltar ainda mais a amizade 
e a coopera~ao entre as dais poises. Nesse particular, 
nao poderia deixar de mencionar a participa~ao e o 
interesse de Vossa Excelencia pela expansao dos ja 
tao estreitados la~os culturais e sobretudo para levar 
a bam termo os entendimentos relacionados com a 
coopera~ao e a assistencia tecnica do Fran~a em ~:am
pas como energia nuclear, tecnologia especial, pes
quisa cientifica e medica, todos de importancia para 0 
atual estagio de desenvolvimento brasileiro:· 

Do discurso do Ministro de Estado, 
Azeredo da Silveira, em 18 abril de 1975, 
ao condecorar, com a Grii-Cruz da Ordem 
National do Cruzeiro do Sui, o Embaixador do 
Reino da Suecia, Bengt Odevall, que 
deixou suas fun~iies no Brasil 

"Durante quase cinco enos Vossa Excelencia dirigiu a 
Embaixada do Suecia no Brasil. Nesse periodo, diversos 
acontecimentos significativos marcaram nossas rela
~oes bilaterais, revelando quiio variadas sao as possi
bilidades de coopera~ao e de intercilmbio para nossos 
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poises e comprovando a existencia de areas de inte
resse convergente que ambos podemos explorer cons
trutiva e fecundamente. 

A revisao do Acordo para Evitar a Bitributa~ao sabre 
a Renda e a Capital, a realiza~aa, em 1973, do Semana 
Brasii-Suecia de Oesenvolvimenta pela Tecnologia, sao, 
entre outros, eventos que marcaram a presen~a de 
Vossa Excelimcia no meu Pais. 

No terrene das rela~iies comerciOIS, ampliam-se de 
a no para ana as nossas trocas." 

"Geograficamente afastados, falta a nossos povos maior 
conhecimento reciproco, cumprindo par isso a seus 
dirigentes desenvolver as contatos entre os dais poises. 
Reitero, hoje, esta convic~ao. Registro, com prazer, 
que, nos ultimos meses, alem do Ministro lofberg, re
cebemos a visita de um grupo de di ret ores de impor
tantes empresas suecas. A par de uma melhor per
cep~ao do verdadeira realidade brasileira, estou seguro 
de que niio terao escapade aos visitantes as nossas 
enormes possibilidades de intercombio. £ de se esperar 
que a intensifica~iio de tais cantatas conduza a plena 
realiza~ao do potencial das rela~iies entre as dais 
poises nos diversos campos." 

"Registro, com maior prazer ainda, minha convic~iio 
de que Vossa Excelencia - cujos sentimentos de ami
zade para com meu Pais, bem sei, antecedem a Missao 
que o trouxe ate nos - sempre ten] sabido transmitir 
a seu Governo uma expressiio verdadei ramente auten
tica do que e o Brasil de hoje, em suas realiza~iies 
sociais e econiimicas, que se completam e se com
plementam." 

"Em reconhecimento ao seu trabalho pela maior apro
xima~ao entre o Brasil e a Suecia, o Senhor Presidente 
do Republica houve par bem conferir-lhe a Gra-Cruz do 
Ordem Nacional do Cruzeiro do Sui. Pedindo-lhe que 
aceite com a Senhora Odevall as meus votos de feli
cidade pessoal e continuado exito profissional, ten1-to 
a honra de impor-lhe as insignias dessa condecora~ao." 

Do discurso de Azeredo da Silveira, por 
ocasiao da assinatura da Conven~ao entre 
Brasil e Suetia para evitar a dupla tributa~ao 
em materia de imposto de renda, no 
Palacio ltamaraty de Brasilia, 
em 25 de abril de 1975 

"£ para mim um grande prazer firmer, em nome do 
Governo brasilei ro, a presente Conven~ao para Evitar 
a Duple Tributa~ao em Materia de Impastos sabre a 
Renda, concluida entre o Brasil e o Reina do Suecia. 

Vem ela substituir a de 17 de setembro de 1965 -
primeira conven~ao para evitar a bitributa~iio assinada 
pelo Brasil - revista a fim de aplicar as rela~iies 
sueco-brasileiras a nova sistematica que veio a ser 
adotada nos atos internacionais posteriormente con
cluidos pelo Brasil em materia tribute ria. 

A assinatura deste ato, que vem aperfei~oar um ins
trumento j6 testado e comprovadamente eficaz no 
aproxima~iio de nossos poises, representa um passo 
importante no estreitamento de nossas rela~oes. 
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As estatisticas indicam que o acordo anterior, agora 
aprimorado, nao falhou ao seu objetivo principal de 
melhor ensejar a participa~iio do tecnologia e dos ca
pitais suecos no esfor~o brasileiro de desenvolvimento. 

Os investimentos suecos no Brasil montam a 132 mi
lhoes de dolores e registraram nos ultimos anos um 
crescimento significative. Estamos certos de que o 
novo acordo abrir6 novas oportunidades e criar6 
novas estimulos a esta coopera~ao, que se tem reve
lado tiio frutifera. 

Eminentemente tecnica, a conven~ao tem, contudo, 
repercussoes nos mais amplos e variados setores de 
atividade. 

Estimulo aos investimentos diretos, ao desenvolvimen
to de nossas rela~oes financeiras, a transferencia de 
tecnologia, o acordo dever6 ser um novo e poderoso 
instrumento de desenvolvimento de nossas rela~oes 
economicas. 

Paralelamente, ao regulamentar a tributa~ao dos ren
dimentos de artistes, desportistas, estudantes, profes
sores e pesquisadores, abre o preseme ajuste novas 
oportunidades para o estreitamento de nosso inter
cambia no campo cientifico, cultural e desportivo. 

Contribuindo, dessa forma, para a multiplica~oo dos 
la~os economicos e culturais entre nossos dais poises, 
estimo, Senhor Embaixador, posse o ato que acabamos 
de firmar contribuir tambem para a melhor compreen
sao entre nossos povos e para a mutua colabora~iio 
no consecu~iio dos objetivos que coda Na~ao soube 
definir." 

Do discurso do Ministro de Estado 
Azeredo da Silveira, no almo~o de despedida 
oferecido ao Embaixador da Nicaragua, 
Jose Sansonteran, e de sua condecora~ao 
com a Gra-Cruz da Ordem de Rio-Bronco, 
no Palacio ltamaraty de Brasilia, 
em 29 de abril de 1975 

"Vossa Excelencia, Senhor Embaixador, deixa entre nos 
a lembran~a de um diplomate dedicado ao bom desen
volvimento das rela~iies entre os nossos respectivos 
poises e de um sincere entusiasta do ide6ria pan
americana de que nossos povos partilham. 

Sabe Vossa Excelencia, Senhor Embaixador, que o Go
verna brasileiro empresta total prioridade a voca~iio 
americanista de nosso Pais. Essa voca~iio temos tido 
o cuidado de reafirmar em todas as oportunidades e 
de traduzi r em uma efetiva po! itica de coopera~ao so
lido ria com as Na~oes irmiis do America". 

Do discurso do Chanceler 
Antonio F. Azeredo da Silveira, 
na cerimonia de Assinatura da Ata Final 
da Ill Reuniao da Comissao Mista 
Brasii-Romenia, no Palacio ltamaraty de 
Brasilia, em 23 de maio de 1975 
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"Senhor Ministro Nicolae lonescu, 

Acompanhei com a maior atentiio a intensa atividade 
desenvolvi do por nossas delegatoes a Ill Reuniiio do 
Comissao Mista Brasii-Romenia. Devo dizer-lhe, Se
nhor Ministro, que fiquei grandemente impressionado 

, :pel a quanti dade e qualidade dos documentos produzi
dos nos dais dias e meio que durou a reuniao". 

"Alguns aspectos particulares dos trabalhos desejo 
aqui ressaltar. 

Assim, registro a agudeza do analise feita pela Co
missao das dificuldades que ainda entravam maior 
desenvolvimento e diversificatao do nosso comercio 
bilateral, nao obstante a quadruplicatao do seu valor 
global no trienio 1972/1974. 

Vejo que, consciente do importoncia que atribuimos a 
proxima visita do Presidente do Republica Socialista 
do Romenia ao Brasil, pode a Comissao Mista prepa
rar, em breves dias, novo Acordo Comercial e de 
Pagamentos, mais consentoneo com nossas realidades 
atuais do que o anterior, de 1961, cujos termos ja 
se acham, em boo parte, superados. 

0 Convenio sabre Transportes Maritimos, objetivo de 
estudos pela Comissao, devera contribuir ponderavel
mente para a intensificatao de nosso comercio. 

0 texto relativo a transferencia de tecnologia no se
tor farmaceutico, que preve a assistencia romena ao 
Brasil nesse importante campo, e o protocolo de coo
peratao no setor de minera~ao, constituem exemplos 
dignos de nota das potenciolidades de coopera~ao en
tre nossos poises, no beneficia mutua. 

Finalmente, constitui manifestatao muito positiva de 
interesse e confian~a em nosso processo de desenvol
vimento o anuncio feito por Vossa Excelencia, no sen
tido do proxima abertura de uma linha de credito no 
valor de 150 milhoes de dolores, destinados a finan
cier compras brasileiras de equipamentos romenos, 
para a execu~ao do Estagio Ill do Plano de Desenvol
vimento do Siderurgia Brasileira." 

"Sei que Vossa Excelencia permanecera em nosso meio 
ate a realiza~ao do visita do Presidente Ceausescu. 
Assim, ao felicita-lo pelos sucessos do Comissao Mista, 
desejo augurar-lhe feliz estada no Brasil." 

Do discurso do Ministro de Estado das Rela~iies 
Exteriores, Antonio F. Azeredo da Silveira, por 
ocasiiio da cerimonia civica realizada junto 
ao Monumento das Heroinas da Coronilla, da qual 
participaram o Presidente Banzer e os Chanceleres 
dos Paises da Bacia do Prata reunidos em 
Cochabamba, Bolivia, em 27 de maio de 1975 

"Excelentissimo Senhor Humberto Coronel Rivas, 

Oignissimo Prefeito de Cochabamba, 

Foi para mim uma grata surpresa receber da gentileza 
e da amizade fraterna de meus colegas Chanceleres 

dos Poises da Bacia do Prato, a honrosa incumbencia 
de apresentar a Vossa Excelencia nossos mais since
ros e profundos agradecimentos por termos recebido 
o Diploma de H6spedes !lustres desta cidade encanta
dora, documento acompanhado da chave simb61ica de 
ouro, insignia traditional desta grande honra. 

Foi para n6s, Senhor Prefeito, uma satisfa~iio especial 
vir a esta cidade de vales e flares, uma das mais im
portantes da Na~ao irma boliviano e por ela consi
derada, com muita justi~a, seu celeiro." 

"A grande honra que Vossa Excelencia hoje nos ou
torga tem um sentido muito profunda, pois repre
senta a adesao desta florescente cidade ao processo 
de desenvolvimento e de integratao dos Poises da 
Bacia do Prato, ao qual nossos Governos atribuem a 
maior importoncia. 

Uma circunstoncia muito especial, no entanto, confe
re a esta cerimonia um sentido a'inda mais inesqueci· 
vel: tem ela Iugar no momenta mesmo em que, junto 
com todo o pais, Cochabamba se prepara para render 
homenagem as Heroinas de Ia Coronilla no dia tao 
simbolicamente dedicado, na Bolivia, a figura do 
mae". 

Do discurso do Ministro de Estado, Azeredo da 
Silveira, no Palacio ltamaraty de Brasilia, em 9 de 
junho de 1975, na despedida do Embaixador da 
Noruega, Thorleif Lintrup Paus, que foi condecorado 
com a Grii-Cruz da Ordem do Cruzeiro do Sui 

"Durante a permanencia de Vossa Excelencia a testa 
da Missao norueguesa, Senhor Embaixador, o inter
combio comercial entre o Brasil e a Noruega apresen
tou aumento constante e percentualmente consider6-
vel. Essa tendencia ao incremento sustentado se viu 
refor~ada pelo equilibria a medio prazo da balan~a 
comercial, com a alternoncia de saldos positivos para 
ambos os poises. Sei da contribuitao pessoal de Vossa 
Excelencia para estimular esse resultado e me e grato 
ressalta-lo neste momenta. 

A participa~ao brasileira na Feira Naval Norshipping 
75 e um bela exemplo do comportamento dinomico das 
nossas relat6es economicas. Ali estiveram representa
dos os principais estaleiros brasileiros e entiio foi 
contratada a venda a Noruega de seis navios de cargo 
geral de constru~iio brasileira, no valor aproximado 
de trinta mil hoes de dolores. Como bem acentuou o 
meu colega dos Transportes, Ministro Dyrceu Nogueira, 
ao ensejo desta primeira venda no exterior de navios 
de fabrica~ao nacional, nao deixa de sobressair o 
carater simb61ico da operatao. 0 fato de a Noruega, 
pais de traditao multissecular na constru~iio naval e 
um dos quatro principais no mundo em marinha mer
cante, adquirir navios brasileiros constitui sobeja de
monstratao do avanto alcan~ado pela nossa tecno
logia nesse setor. 

Existem outros campos em que a coopera~ao entre 
nossos poises pode desenvolver-se com proveito. As 
carencias energeticas, e o estimulo que delas pode 
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resultar para a pesquisa de tecnologias coda vez mais 
sofisticadas, poderao condicionar, no futuro, a inten
sifica~Cio do coopera~Cio nesse particular". 

Do discurso do Ministro de Estado, Azeredo da 
Silveira, no almOijO oferecido a Missiio do Comite 
Especial contra o Apartheid, no Palacio ltamaraty de 
Brasilia, em 10 de junho de 1975 

"Com grande interesse e agrado, o Governo brasileiro 
recebe a visita do Missao do Comite Especial contra 
o Apartheid. Consideramos que este encontro cria pro
veitoso momenta de testemunho e reafi rma~iio. Sera 
para Vossa Excelencia, Senhor Embaixador Eustace 
Seignoret, e seus companheiros de jornada, segura 
oportunidade de colher uma visao direta de nosso 
Pais e de nosso povo e de constatar que nossa repulse 
a todas as formes de discrimina~iio racial niio e mera 
expressao retorica, mas conseqUencia direta de nossa 
forma~iio, de nossas convic~oes, e de nossa maneira 
de ser e de viver. 

A igualdade de todos os homens, independente de cor 
ou ra~a constitui uma das bases sobre as quais se 
ergueu a nacionalidade brasileira. A perfeita integra
~iio e nossa experiencia quotidiana. Nenhuma pratica, 
portanto, poderia mostrar-se mais alheia ao que so
mas do que a inspirada pelo universalmente condenado 
principia do apartheid. 

~ oportuno recorder que o Brasil comemorou o Dia 
lnternacional para a Elimina~iio do Discrimina~iio Ra
cial com a reitera~iio de nossa fidelidade a luta contra 
as barreiras raciais. Em mensagem que dirigiu ao povo 
brasileiro naquela data, o Senhor Presidente do Repu
blica, General Ernesto Geisel, afirmou que "o exito 
do experiencia brasileira nos faz sensiveis a intole
riincia profunda do discrimina~iio racial e nos torna 
especialmente conscientes do imperative de lhe opor 
intransigente condena~Cio". Em ato solene por mim pre
sidido, com a presen~a do Presidente do Supremo Tri
bunal Federal, o Poder Legislative associou-se as co
memora~oes daquela data pela voz do Presidente do 
Camara, Deputado Celio Borja, principal orador do 
cerimonia. Niio poderia ser mais expressive a contri
bui~iio do Brasil a celebra~iio daquela importante data 
do calendario civico do Humanidade. Os tres Pode
res do Republica refletiram, associados, o sentimento 
uniinime do povo brasileiro. 

No foro das Na~oes Unidas, temos mantido atitude 
coerente de repudio as praticas de apartheid; temos 
apoiado as medidas apropriadas para a elimina~iio 
de todas as formes de discrimina~Cio racial; e temos 
contribuido, crescentemente, para os diferentes fun
dos fiduciaries criados pelas Na~oes Unidas para assis
tir as popula~oes africanas vitimas de medidas de 
discrimina~iio. Agora mesmo, ocobamos de aprovar 
uma contribui~iio para o fundo fiC:uciario destinado 
a expandir as atividades de informa~iio das Na~oes 
Unidas sabre o apartheid. 

Desejamos que a Missiio leve ao Comite Especial mais 
do que o mero registro do interciimbio de visitas com 
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autoridades brasileira·s. Pretendemos que de testemu
nho dos valores que condicionam o comportamento 
de urn Pais cuja forma~Cio e cujo progresso se bene
ficiaram do sintese enriquecedora de diferentes ra
~as. Esperamos que transmita a reafirma~iio de nos
sa inaba16vel cren~a no democracia racial, que repele 
qualquer pr6tica de discrimina~iio". 

Do discurso do Chanceler Azeredo da Silveira, no 
Palacio ltamaraty de Bras ilia, em 17 de junho de 197 5, 
ao condecorar com a Grii·Cruz da Ordem National 
do Cruzeiro do Sui o Embaixador do 
Senegal, Assane Diouf, que deixou 
suas funljiies no Brasil 

"No momenta em que Vossa Excelencia, chamado pelo 
seu Governo a exercer novas e altos fun~oes, apre
senta as suas despedidas, niio posso deixar de exter
nar o meu sentimento de tristeza por ver interrompido 
o convivio pessoal tao cordial que nos foi dado 
manter." 

"Nesses quatro anos em que nos honrou com a sua 
presen~a, foi incansavel o seu empenho para esti
mular as rela~oes entre nossos poises e identificar 
novas setores de coopera~iio mutua. Durante esse 
periodo, essas rela~oes tomaram definitivamente o 
rumo e a intensidade que nossos Governos desejavam 
imprimir-lhes." 

"Firmaram-se o Protocolo de Aplica~iio ao Acordo 
Cultural e o Acordo de Coopera~Cio Tecnica, os quais, 
juntamente com o Acordo Comercial, regulam hoje o 
crescente interciimbio entre os dais poises. lntensifi
caram-se as visitas reciprocas de outoridades, de tec
nicos e de particulares, favorecidas por este relaciona
mento mais estreito. Ainda nesse intervale, o Brasil 
compareceu a primeira Feira lnternacional de Dacar." 

"Tive, pessoalmente, o prazer, no inicio de minha 
gestao, de realizer uma visita ao seu bela pais, a 
convite do Chanceler Assane Seck. Esta visita, no qual 
fui acompanhado por Vossa Excelencia, foi a primeira 
por mim efetuada fora do Continente e com ela quis 
o Governo brasileiro demonstrar todo o apre~o e a 
prioridade que empresta as suas rela~oes com a Afri
ca, e, em particular, com o Senegal. Guardo preciosa 
memoria do audiencia que entiio me foi concedida pelo 
ilustre homem de culture e grande estadista que e 0 
Presidente Senghor." 

"Vossa Excelencia nos deixa numa fase em que, alem 
das iniciativas ja concretizadas nos campos politico, 
economico e cultural, estao sendo equacionadas as 
novas fontes de colabora~iio apontadas nos Acordos 
firmados e nos cantatas estabelecidos. ~ uma tarefa 
laboriosa que, em breve, devera render amplos divi
dendos. Estou certo de que, do seu novo posto, Vossa 
Excelencia seguira com interesse e satisfa~iio os pro
gresses alcan~ados, lembrando-se, em coda coso, do 
seu passado empenho e contribui~iio." 

"Desejou o Senhor Presidente do Republica deixar cons
tancia do apre~o que destinamos ao seu aporte o 
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maior aproxima~iio entre o Brasil e o Senegal, conce
dendo-lhe a Grii-Cruz do Ordem Nacional do Cruzeiro 
do Sui. ~ minha a honra de impor-lhe as insignias 
correspondentes, como testemunho desse reconheci
mento". 

Do discurso do Chanceler Azeredo da Silveira, em 17 
de junho de 1975, no Palacio ltamaraty de Brasilia, 
por ocasiiio da assinatura do Convenio para a 
Execu~iio do Projeto de Pre-Profissionaliza~iio de 
Jovens na Amazonia, entre o Governo brasileiro e o 
Fundo das Na~oes Unidas para a lnfancia (UNICEF) 

"0 presente Convenio e bem representative do pro
cesso de reformula~iio pelo qual passam, atualmente, 
as programas do UNICEF no Brasil. para integrarem
se nos di retrizes do Segundo Plano Nacional de De
senvolvimento. 

0 UNICEF participa, desde seus primeiros dias, em 
atividades assistenciais no territ6rio nacionaL Sua 
coopera~iio foi sempre de grande valia. Em 20 anos, 
contudo, o Brasil transformou-se radicalmente e, em 
consequencia, tornaram-se necessaries profundos alte
ra~iies nos seus objetivos e nos suas formas de a~iio 
em nosso Pais. Felizmente, isso foi bem compreendido 
pelo Diretor Geral do Fundo, em Nova York, bem 
como pela sua Representa~iio no Brasil. Com a cola
bora~iio de ambos, foi passive! realizer a reorienta
~iio dos programas do UNICEF em nosso Pais para 
projetos em areas priorit6rias, como o que e objeto 
do presente Convenio. 

A contribui~iio do UNICEF deve ser eminentemente 
qualitativa, voltada para programos onde a experien
cia acumulada no exterior possa melhor ser adaptada 
as nossas necessidades peculiares. Desejamos, ainda, 
que sejam coordenadas efetivamente as atividades das 
diversas agencies multilaterais e bilaterais que pres
tam assistencia tecnica ao Brasil. Concentramo-nos, 
neste momenta, no prepare de programos a media 
prozo, onde as prioridades nacionais, em termos de 
transferencia de conhecimentos, integram-se no II PND. 

Ja temos programas dessa natureza, em plena 
execu~oo, cam uma agencia multilateral e com vonos 
poises desenvolvidos. Com a UNICEF, o presente con
venia e 0 primeiro projeto de largo escala, que, junto 
com varios outros, em fase de formula~iio, fariio parte 
de programa a ser executado ate o fim do presente 
decada." 

Do discurso do Ministro de Estado, interino, das 
Rela~oes Exteriores, Ramiro Saraiva Guerreiro, em 
27 de junho de 1975, na cerimonia de troca de 
instrumentos de ratifica~iio do Acordo Bilateral sobre 
Transportes Aereos Brasil-Colombia, firmado em 
Bogota, em 28 de maio de 1958 

"A coincidencia de idea is no que tange c necessidade 
de dinamizar a integra~iio latina-americana, bem co
mo o estreitamento coda vez maior dos vinculos que 
unem o Brasil 6 Colombia, tem levado 6 conclusiio de 
importantes acordos entre nossos poises. No coso 
especifico dos transportes aereos, a rotifica~iio do 
presente Acordo vem consolidar praticas que ha tem
pos eram seguidas pelas transportadoras do Brasil e 
da Colombia, assegurando um quadro legal adequado 
c inevitavel expansiio das liga~iies aeronauticas entre 
os nossos dais poises. 

As rela~iies colombiano-brasilei ras, fortalecidas pel a 
intima coopera~iio em foros internacianais, e conso
lidadas pelos mesmos ideais de paz e progresso, 
tem-se beneficiado tambem dos constantes e sumo
mente proveitosos cantatas mantidos entre altos auta
ridades de ambos as poises. Dentro desse cantexto, 
insere-se a recente visita ao Brasil do Excelentissimo 
Senhor Jaime Garcia Parra, Ministra des Comunica
~iies do Colombia, ocasiiio em que foram cancluidos e 
assinados tres convenios no campo das telecomunica
~oes e servi~os postais, refletindo, assim, a firme de
termina~iio mutua de encurtar as distancias entre as 
nossos povos. Destaca-se, igualmente, a proximo vinda 
ao Brasil de Missiio Parlamentar colombiana, chefiada 
pelo Presidente da VI Comissao da Camara de Repre
sentantes do Colombia, cuja progroma~iio incluira a 
visita a obras publicas realizadas nos setores indus
trial, de tronsportes e de comunica~oes". 
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mensagem do chanceler do 
coveite a silveira 

0 Ministro dos Neg6cios Estrangeiros do Coveite, Sabah 
AI Ahmed AI Jaber AI Sabah, enviou ao Ministro das 
Rela~oes Exteriores, Antonio F. Azeredo do Silveira, em 
2 de abril de 1975, a seguinte mensagem: 

"Apresento a Vossa Excelencia meus sinceros agrade
cimentos e meu profunda sentimento de gratidoo pela 
calorosa hospitalidade e genulna cordialidade que mar
coram minha ·visita ao Brasil. Malgrado a atmosfera 
de pesar pelo choque causado pela morte de Sua 
Majestade o Rei Fai~al, mantive proveitosas conversa
~oes que fortaleceroo, ainda mais, os la~os entre nos
sos dais poises. Reitero minhas congratula~iies pelo 
excelente programa preparado para a minha visita. 

Formula a Vosso Excelencia os melhores votos e desejo 
ao Povo do Brasil progresso e prosperidade. 

Cordialmente, 

Sabah AI Ahmed AI Jaber AI Sabah, 
Ministro dos Neg6cios Estrangeiros do Coveite". 

ministro marfiniano das 
minas e energia 

Acompanhado de sua mulher e de varios assessores, 
o Ministro das Minas e Energia do Costa do Marfim, 
Paul Gui Dibo, visitou o Brasil entre 9 e 15 de abril, 
para observar o estogio de desenvolvimento brasileiro 
em seu setor. A delega~oo marfiniana esteve em Bra
sflia, onde foi recebida pelo Ministro das Rela~iies 
Exteriores, Azeredo do Silveira, e depois viajou para 
l:onhecer as instala~iies do Companhia Vale do Rio 
Dace em ltabira (Minas Gerais) e o porto de Tubarao, 
em Vit6ria (Esplrito Santo). 0 Ministro Dibo e seus 
acompanhantes, finalmente, dirigiram-se ao Rio de Ja
neiro, para visitor as refinarias do Petrobras e a Com· 
panhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM). 

forma~iio profissional para 
a costa do marfim 

0 Ministro do Ensino Tecnico e Forma~ao Profissional 
do Costa do Marfim, Ange-Fran~ois Barry Battesti -
que visitou o Brasil entre 12 e 26 de abril de 1975 
- manteve cantatas com o Ministro do Trabalho brasi
leiro, Arnalda do Casto Prieto, com quem assinou uma 
Ata de Conversa~iies, em Brasilia no dia 18 de abril. 

Ainda em sua permanencia no Capital Federal, o Mi
nistro Battesti foi recebido pelo Chanceler Azeredo do 
Silveira, no Palacio ltamaraty. 

Acompanhado par quatro assessores, Battesti chegou 
ao Rio de Janeiro em 12 de abril e visitou o Servi~o 
Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e a Con
federa~oo Nacional das Industries. Nos dias 18 e 19, 
esteve em Brasilia e depois viajou a Soo Paulo, onde 
concluiu sua estada em nosso Pals. 

brasil envia auxOio a 
feridos em angola 

Em princlpios de maio de 1975, o Governo brasileiro 
- par intermedio de sua Representa~ao Especial em 
luanda - enviou auxllio de emergencia as vltimas de 
recentes conflitos ocorridos no Capital angolana. A 
For~a Aerea Brasileira transportou a luanda o auxllio, 
constituldo de medicamentos, generos alimentlcios, rou
pas, etc. As providencias para o fornecimento do ma
terial foram tornados pelo Grupo Especial de Atendi
mento as Calamidades Publicas (GEACAP), do Minis
terio do Interior. 

comiSsao fulbrigth ap6ia itamaraty 
na forma~iio de especialistas 

Dais Departamentos do ltamaraty - o de Comunicaciies 
e Documenta~oo, e o Cultural - assinaram, em 8 de 
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maio de 1975, um convemo com o Comissao para 
o lnterccmbio Educocionol entre os Estodos Unidos 
e o Brasil (Comissao Fulbright), visondo oo treinomento 
de funcionarios do Ministerio dos Relo~oes Exteriores 
e de outros entidodes brosileiros, no campo de ormo
zenogem e recupero~ao de informo~oes. 

0 convenio se insere no progromo de modernizo~ao do 
sistema de documento~ao e informatica do ltomoroty, 
e tem como objetivo conceder estagios o diplomates e 
tecnicos brosileiros, nos Estodos Unidos. 

Os estogiarios forao cursos de microfilmogem para 
sistemas de informo~ao, bern como orgonizo~ao dos 
meios de opoio e controle dos sistemas. 0 Ministerio 
dos Relo~oes Exteriores destinora 270 mil cruzeiros 
oo progromo, dondo-lhe ossim urn sentido de mutua 
coopero~ao entre os dais poises. 

Urn especiolisto norte-americana em documento~ao e 
microfilmogem vira o Brasilia para prestor ossisten
cio e treinor funcionarios do ltomoroty, com vistas a 
crio~ao de urn quodro versodo nos mois ovon~odos 
tecnicos de informatica e documenta~ao. 

0 Conselheiro Hans Tuch assinou o convenio pelo Co· 
missiio Fulbright e os Ministros Paulo Augusto Cotrim 
Rodrigues Pereira, Chefe do DCD, e Francisco de Assis 
Grieco, Chefe do DC, pelo ltomoraty. 

A solenidolle de ossinaturo realizou-se no Coso Thomas 
Jefferson, com a presen~a de todos os membros do 
Comissao Fulbright. 

telecomunica~oes aproximam 
brasileiros e colombianos 

Os Ministros dos Comunico~oes, Euclides Quandt de 
Oliveira, do Brasil, e Jaime Garcia Porro, do Colombia, 
ossinorom convenios em Brasilia, em 12 de maio de 
1975, e disc uti rom ossuntos de interesse reciproco 
no campo de telecomunico~oes. No Sola de Coordena
~iio do Secretoria-Gerol do ltamoroty, com o presen~a 
do Ministro de Estodo, interino, dos Rela~oes Exterio
res, Romiro Soroiva Guerreiro, firmarom urn convenio 
de coopero~iio tecnico em servi~os postais, e urn con
venia de servi~os de telecomunico~oes. No ocosiiio foi 
ossinado tombem urn convenio operocionol e de explo
ro~iio de servi~os entre o Empreso Brosileiro de Te· 
lecomunico~oes do Amazonas S/A (TELAMAZON) e a 
Empreso Brosileiro de Telecomunica~oes S/A (EMBRA
TEL), de urn lodo, e o Empreso Nocionol de Telecomu· 
nico~oes do Colombia (TELECOM), de outro. Coube aos 
presidentes dessos empresos firmor 0 convenio. 

Os dais Ministros recomendorom a reolizo~iio de es
tudos tecnicos relativos a utiliza~ao e a distribui~iio 
de frequencies de rodiodifusiio e de frequencies dos 
servi~os fixo e movel; interccmbio de informo~oes so· 
bre administro~iio de frequencies, administro~iio de 
televisiio e sistemas de TV; e estudos conjuntos sabre 
a utiliza~ao pelo Colombia do sotelite brosileiro de 
telecomunica~oes, otuolmente em fose de projeto. Joi-
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me Garcia Porro permoneceu no Brasil entre 12 e 16 
de maio de 1975, a convite oficiol de Euclides 
Quandt de Oliveira. 

energia nuclear so para 
fins pacificos 

0 Chonceler brosileiro Azeredo do Silveira, o proposito 
do Acordo sabre coopero~iio nuclear com o Republica 
Federal do Alemonho, declorou o seguinte em 3 de 
junho de 1975: "Esta em fose final de eloboro~iio para 
proximo ossinoturo urn Acordo sabre Coopero~ao Nu
clear entre o Brasil e o Republica Federal do Alema
nho. Este Acordo visa, openos e exclusivomente, a 
utilizo~iio pacifica do energio nuclear. Cantero todos 
as salvoguordos do Agencio lnternocionol de Energio 
Atomico. Tois solvoguordos visom o impedir que a 
otividade nuclear sejo conolizado para fins considera· 
dos nao-pacificos, isto e, 0 confec~iio de explosivos nu
cleores. 0 Brasil respeitora estritomente estos salvo· 
guordos". 

autoridades angolanas em 
visita de estudos 

0 Governo do Brasil esta promovendo visitas o nosso 
Pais de outoridades angolonos responsaveis par setores 
interessodos no coopero~ao brasileiro. Os convites sao 
feitos sem levar em canto os movimentos politicos o 
que perten~om as outoridodes do Governo de Tronsi
~ao de Angola. 

0 primeiro convidado foi o Ministro do Saude angola
no, Samuel Abrigoda, que chegou oo Rio em 6 de 
junho de 1975 e, tres dios depois, viajou a Brasilia, 
onde monteve oudiencio com os Ministros brosileiros 
dos Relo~oes Exteriores, do Educo~iio, e do Soude. 
Alem disso, participou de mesa-redondo com tecnicos 
sanitoristas brasileiros e com outros autoridodes do 
Ministerio do Saude. 

Samuel Abrigodo, o seguir, cumpriu extenso programa 
de viogem em territorio brasileiro, com visitos o va
rias unidodes medicos, inclusive no Nordeste e no 
Tronsomazonico. Urn dos pontos principois de seu inte
resse foi o esfor~o brosilei ro no campo do saneamento 
basico. 0 Ministro Abrigada - que permaneceu tres 
semonos no Brasil - veio ocompanhodo de cinco asses
sores: Alberto Orlando do Eiro Rebelo, Joao Antonio 
dos Santos Pereira, Antonio Jooquim Crisonia Pinhei
ro, Ndo Sebalezi e Amcncio Cardoso de Carvalho. 

Em julho proximo, viajora ao Brasil o Ministro do 
Educo~iio de Angola, Jeronimo Wongo, para conhecer 
os principois centros brosileiros de ensino e para can
tatas com os professores e estudontes. Em suo compo
nhio, virao o diretor-executivo do Universidode de 
luanda e quotro altos funcionarios do Ministerio do 
Educo~ao de Angola. Wongo ficora no Brasil cerco de 
15 dios. 
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Outra autoridade angolana que oportunamente visita
ra nosso Pais e o Ministro do Planejamento, Saidy 
Mingas, interessado em estudar as experiencias brasi
lieras nos areas de planejamento e de desenvolvimen
to regional. 

dupla tributa~io 
brasil-canada 

A terceira fase das negoc1o~oes para conclusiio do 
acordo destinado a evitar a dupla tributa~iio em ma
teria de impasto sobre a renda entre o Brasil e Ca
nada desenrolou-se nos dias 25 e 26 de junho de 1975, 
no Palacio ltamaraty de Brasilia. Composta por qua
tro pessoas, a delega~iio canadense foi chefiada pelo 
Subsecretario-Geral do Ministerio do Fazenda do Ca
nada, Marshall Cohen. 0 Procurador-Geral do Fazenda 
e presidente do Comissao de Estudos Tributarios lnter
nacionais do Ministerio do Fazenda, Francisco Oswal
do Neves Dornelles, encabe~ou a delega~iio brasileira. 

missio egipcia 
de boa vontade 

Para contatos com outoridades brasileiras a prop6sito 
de questoes de interesse mutuo, esteve em Brasilia 
entre 26 e 28 de junho de 1975 uma Missiio egipcia 
de boa vontade, chefiada pelo Subsecretario do Minis
terio dos Neg6cios Estrangeiros do Egito, Embaixador 
Gamal Mansour. 

A Missiio foi recebida em audiencia pelo Presidente da 
Cornaro dos Deputados, Celio Borja; pelo Presidente 
do Senado, Magalhiies Pinto; e pelo Ministro de Es
tado, interino, das Rela~oes Exteriores, Ramiro Saraiva 
Guerreiro, que homenageou os visitantes com urn al
mo~o no Palacio ltamaraty. 

Ap6s dois dias de permanencia no Capital Federal, os 
egipcios embarcoram, no dia 28, para o Rio de Janeiro, 
de onde seguiram a outros poises latino-americanos. 
Tambem integraram a Missiio o Diretor-Geral do De
partamento da America latina do Ministerio dos Ne
g6cios Estrangeiros do Egito, Embaixador Aly Kabil, e 
o Primeiro Secretario lotfi Yakoub. 
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senado 
federal 

Danton Jobim (MOB/Rio de Janeiro) - Considera~oes 
sabre a situa~ao politico em Portugal, tendo em vista 
as elei~oes para a Assembleia Constituinte portuguesa. 
Dicirio do Congresso Nacional n.0 36/26.4. 1975/Se
~ao 11. 

Henrique De La Rocque (ARENA/Maranhao) - Abordou 
o Dia do Diplomata. " ... a politico exterior do Revo
lu~ao atingiu, no Governo do Presidente Geisel, a sua 
maioridade". DCN/n.0 40/3.5. 75/Se~ao Mista. 

Lourival Baptista (ARENA/Sergipe) - Comentou a tro
ca de cartas entre os Presidentes do Brasil e do Vene
zuela sabre a cria~ao do Sistema Economico Latino 
Americana (SELA). OCN/n.0 42/7.5. 75/Se~ao Mista. 

Jose Lindoso (ARENA/Amazonas) - Analisou pormeno
rizadamente a politico exterior do Brasil ap6s a Re
volu~ao de 1964. OCN/n.0 43/13.5. 75/Se~ao II. 

Vasconcellos Torres (ARENA/Rio de Janeiro) - Focali
zou os setores economico e cultural do ltamaraty e 
o processo de sele~ao para ingresso no lnstituto Rio
Bronco. OCN/n.0 44/14.5. 75/Se~ao II. 

Jose Sarney (ARENA/Maranhao) - Atua~ao do ltama
raty nos elei~oes para a Secretaria Geral do OEA. Em 
aparte, o Senador Roberto Saturnino (MOB/Rio de 
Janeiro) declarou: " ... em nome do bancada do Opo
si~ao, o nosso apoio integral a forma pela qual o 
Brasil se conduziu nesse epis6dio, sob a batuta do 
Ministro Azeredo do Silveira". OCN/n.0 48/20.5.75/ 
Se~ao I! 

discursos sobre rela~oes exteriores 

Os discursos citados encontram-se, no integra, no Dici· 
rio do Congresso Nacional (OCN). 

Tarso Dutra (ARENA/Rio Grande do Sui) - 0 fim do 
guerra do Vietna e a possibilidade de nova crise 
no Coreia. Sem referenda a politico brasileira no area. 
DCN/n.o 51/23.5. 75/Se~ao II. 

Vasconcellos Torres (ARENA/Rio de Janeiro) - Congra
tulou-se com o Presidente do Republica pela adesao 
do Brasil ao Tratado do Antartida. Felicitou o Chance
ler Azeredo do Silveira ". . . pel a compreensao de
monstrada em rela~ao ao problema, levando-o de mo
do diplom6tico e impec6vel." OCN/n.o 57/4.6. 75/Se
~ao 11. 

Leite Chaves (MOB/Parana) - Saudou o Presidente -do 
Romenia, Nicolae Ceausescu, em nome do Senado Fe
deral. OCN/n.0 53/6.6. 75/Se~ao Mista. 

Daniel Krieger (ARENA/Rio Grande do Sui) - No quali
dade de Presidente do Comissao de Rela~oes Exteriores, 
que acompanhou o Presidente Ernesto Geisel a Rivera, 
para o encontro com o Presidente do Uruguai, salien
tou a importoncia dos documentos entao assinados, 
especialmente o Tratado de Amizade, Coopera~ao e 
Comercio. DCN/n.o 65/17.6.75/Se~ao II. 

Jose Sarney (ARENA/Maranhao) - Acentua a signifi
cado do Acordo Nuclear assinado entre Brasil e Re
publica Federal do Alemanha como mais urn fator in
dispensavel aos esfor~os do Pais para alcan~ar o status 
de potencia mundial. OCN/n.0 74/27.6. 75/Se~ao II. 

Virgilio Tcivora (ARENA/Cear6) - Pronunciou o dis
curso oficial, em nome do Governo e do bancada do 
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ARENA, para comunicar a assinatura do Acordo Nu
clear, em 27 de junho de 1975, em Bonn, entre Brasil 
e Republica Federal do Alemanha. leu o texto com
plete do Acordo e elogiou a atua~iio do Chanceler 
Azeredo do Silveira em todas as suos fases. OCN/n.o 
75/28.6. 75/Se~iio II. 

Benjamin Farah (MOB/Rio de Janeiro) - Fala sobre o 
Acordo Nuclear Brasil-Republica Federal do Alemanho. 
OCN/n.0 78/1 . 7. 75/Se~iio II. 

Camara 
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Hermes Macedo (ARENA/Parana) - Panorama das ex
porta~oes brasileiras em 1974. Diorio do Congresso 
Nacional/n.0 7/8.3. 75/Se~iio I. 

Geraldo Guedes (ARENA/Pernambuco) - Encontro dos 
Presidentes Geisel e Straessner em Campo Grande, Ma
to Grosso. OCN/n.0 8/11.3. 75/Se~iio I. 

Ubaldo Baren (ARENA/Moto Grosso) - Encontro dos 
Presidentes do Brasil e do Paraguai em Campo Grande. 
Transcreve os discursos dos dois Presidentes. OCN/n.o 
8/11 . 3. 75/Se~iio I. 

Celio Marques Fernandes (ARENA/Rio Grande do Sui) 
- Venda de carne bovina no mercado internacional. 
OCN/n,o 14/20.3. 75/Se~iio I. 

Antonio Bresolin (MOB/Rio Grande do Sui) - Escalade 
comunista no Camboja e Vietnii. OCN/n.o 
16/22.3. 75/Se~iio I. 

Darcilio Ayres (ARENA/Rio de Janeiro) - 0 Governo 
portugues e a agencia do Banco do Brasil em lisboa. 
OCN/n.o 29/17.4. 75/Se~iio I. 

Yasunori Kunigo - (MOB/Sao Paulo) - Incremento do 
intercambio nipo-brasileiro. Cria~ao no Camara dos 
Oeputados do bloco parlamentar Brasii-Japao. DCN/n.o 
31/19.4.75/Se~ao I. 

Eloy Lenzi (MOB/Rio Grande do Sui) - Comercio de 
frutas com a Argentina. OCN/n.0 41/13.5. 75/Se~ao I. 

Aurelio Campos (MOB/Sao Paulo) - Coment6rios sa
bre a situa~ao politico em Portugal. OCN/n.0 

47/21 . 5. 75/Se~ao I. 

Juarez Bernardes (MOB/Goi6s) - Evolu~ao do processo 
politico portugues. OCN/n.0 49/23.5. 75/Se~ao I. 

Alvaro Valle (ARENA/Rio de Janeiro) - Remessa pelo 
ltamoraty de jornais brasileiros as Missoes diplom6-
ticas e Consulados brasileiros no exterior. OCN/n.0 

51/27.5. 75/Se~ao I. 
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Milton Steinbruch (MOB/Rio de Janeiro) - Repudio a 
atentodos terroristas contra as sedes do Embaixada 
do Brasil e do agencia do Varig, em lisboa. OCN/n.o 
56/5. 6. 75/Se~ao I. 

Joiio Menezes (MOB/Par6) - Trata do Acordo Nuclear 
Brasil-Republica Federal do Alemanha. OCN/n.o 
56/5.6. 75/Se~ao I. 

Paulino Cicero (ARENA/Minas Gerais) - Saudou o Pre
sidente do Romenia, Nicolae Ceausescu, em nome do 
Camara dos Oeputados. OCN/n.0 53/6.6. 75/Se~ao 
Mista. 

Jose Bonifacio Neto (MOB/Rio de Janeiro) - Conside
ra~oes sobre a importancia do reabertura do Canal 
de Suez. OCN/n.o 58/10.6. 75/Se~ao I. 

Hugo Napoleiio (ARENA/Piaui) - Como relator do pro
jete de Oecreto-legislativo, falou sobre a oportunidade 
do adesao do Brasil ao Tratado do Ant6rtida. Salien
tou os direitos do Brasil e revelou que "o belga Ger
lache de Gomery, numa expedi~iio a Ant6rtida, apor
tou em 1898 no Rio de Janeiro, quando o Institute 
Hist6rico e Geogr6fico lhe fez presente de uma ban
deira brasileira, que ele, no mesmo ano, hasteou abai
xo do Paralelo 60, no territ6rio do Ant6rtida". OCN/ 
n.0 63/17.6. 75/Se~ao I. 

Flavio Marcllio (ARENA/Cear6) - Como llder do Maio
ria, declarou que o Presidente do Republica "concede 
acentuada prioridade as relacoes com os poises limi
trofes e com as demais Na~oes do Continente ameri
cana". Sublinhou o significado dos acordos firmados 
com o Uruguai, a cuja assinatura presenciou, a con
vite do Presidente Geisel. OCN/n.0 63/17.6. 75/Se
cao 1. 

Antonio Carlos (MOB/Mato Grosso) - Trata do Acordo 
Nuclear Brasil-Republica Federal do Alemanha. OCN/ 
n.0 64/18.6.75/Se~ao I. 

Florim Coutinho (MOB/Rio de Janeiro) - A importancia 
do Acordo Nuclear Brasil-Republica Federal do Alema
nha. OCN/n.0 65/19.6.75/Se~ao I. 

Nogueira de Rezende (ARENA/Rio de Janeiro) - Co
mentou a aposi~ao dos EUA a assinatura do Acordo 
Nuclear entre Brasil e Republica Federal do Alemanha. 
OCN/n.0 68/24.6. 75/Secao I. 

Freitas Nobre (MOB/Sao Paulo) - 0 significado do 
Acordo Nuclear Brasil-Republica Federal do Alemanha. 
OCN/n.o 68/24.6. 75/Secao I. 

Alexandre Machado (ARENA/Rio Grande do Sui) - Re
la~oes Brasii-Uruguai. OCN/n.0 68/24.6. 75/Secao 1. 

Padre Nobre (MOB/Minas Gerais) - Como llder do 
Partido, elogiou a assinatura do Acordo Nuclear Brasil
Republica Federal do Alemanha. OCN/n.0 69/25.6.75/ 
Se~ao I. 
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Rogerio Rego (ARENA/Bohio) - Referiu-se o repercussao 
do Acordo Nuclear Brasil-Republica Federal do Alemo
nha nos EUA. DCN/n.0 69/25.6. 75/Se~iio I. 

Aloisio Santos (MOB/Esplrito Santo) - Considero~oes 
sobre o independencio de Mo~ombiAjue e o importoncio 
do visito do Chonceler Azeredo do Silveira o Costa do 
Morfim. OCN/n.0 69/25.6. 75/Se~Cio I. 

Celio Marques Fernandes (ARENA/Rio Grande do Sui) -
Acordo Nuclear Brasil-Republica Federal do Alemanha. 
OCN/n.0 70/26. 6. 75/Se~ao I. 

Israel Dias Novaes (MOB/Amazonas) - Acordo Nuclear 
Brasil-Republica Federal do Alemanha. OCN/n.o 
70/26. 6. 75/Se~ao I. 

Joiio Gilberto (MOB/Rio Grande do Sui) - Acordo Nu
clear Brasil-Republica Federal do Alemonho. DCN/n.0 

71/27.6.75/Se~ao 1. 

Paulino Cicero (ARENA/Minas Gerais) - Em nome do 
Moiorio, falou em comemora~ao o assinatura do Acor
do Nuclear entre Brasil e Republica Federal do Ale
monha. Historiou as negocia~oes que precederam o 
Acordo e ressoltou o pope! que desempenharam os Mi
nisterios dos Rela~oes Exteriores e de Minos e Energia 
no concretiza~Cio do documento. DCN/n.0 72/28.6.75/ 
Se~ao I. 

Joel Lima (MOB/Rio de Janeiro) - lndependencia de 
Mo~ambique. OCN/n.0 68/27.6. 75/Se~ao Mista. 

Antonio Carlos (MOB/Moto Grosso) - Acordo Nuclear 
Brasii-Aiemonho. "Quando sob o comando do Presi
dente Geisel, com o cuidado diplom6tico e eficiencia 
administrative do Chonceler Azeredo do Silveira, o 
Brasil do esse passo decidido e de significa~ao hist6-
rica, nos no MOB nao podemos deixor de reconhecer
lhes OS meritos 0 oplaudi-los." (OCN/n.o 69/28.6.75/ 
Se~ao Misto. 

Jose Mondelli (MOB/Rio Grande do Sui) - Acordo Nu
clear Brasil-Republica Federal do Alemonho. OCN/n.0 

72/28. 6. 75/Se~ao 1. 

Olivir Gabardo (MOB/Parana) - Acordo Nuclear Brasil
Republica Federal do Alemanha. OCN/n.o 72/28.6.75/ 
Se~ao I. 

Mariio Filho (ARENA/Maranhao) - Acordo Nuclear Bra
sil-Republica Federal do Alemanha. OCN/n.o 72/28.6.75 
/Se~oo I. 

Siqueira Campos (ARENA/Goi6s) - Acordo Nuclear 
Brasil-Republica Federal do Alemanha. DCN/n.o 
72/28.6. 75/Se~ao 1. 

Murilo Rezende (ARENA/PiauD - Acordo Nuclear Bra
sil-Republica Federal do Alemanha. DCN/n.0 72/28.6.75 
/Se~ao I. 

Antunes de Oliveira (MOB/ Amazonas) - Acordo Nu
clear Brasil-Republica Federal do Alemanho. OCN/n.o 
70/29.6. 75/Se~ao Mista. 
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